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 ہحفصضربمن  ِتسمضیمانرہف 

 ۲۱ دقمہم

 

 رواایترہف ِتسض

لض)لصفمضونع( ربمنضامشر
ّ
 ہحفصضربمن لصفضاو

ض 1رواتی ضوہضوت’’رواتی: ضےسضوکیئضامنزضےکےئلضڑھکا ضبجضمتضںیمض

ضوکضرُپوکسنضرےھک،ضاورضوہیدضیکض ا ءض

 

ض
ع
اےسضاچےئہضہکضاےنپضا

ا ءضاکضرُپوکسنضوہان

 

ض
ع
 رطحضہنضےلہ،ضاسضےئلضہکضامنزضںیمضا

 ۔‘‘ےکاکلمضوہےنضاکزجوےہ امنز

۲3 

ن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم رأى إ’’رواتی:ضض 2رواتی
فقال: لو خشع  ،بلحيته في الصالة رجال يعبث

ےنضاکیضملسو هيلع هللا ىلص آپضض.‘‘لخشعت جوارحه ،قلبه

ضںیمضا ینضداھ یضےسلیھضداھکیضدیمضوکآ ضامنز راہاھت،ضضو 

ضےکضدلضںیمضوشخعضےنملسو هيلع هللا ىلص آپض  وہات، رفامای:ضارگضاسض

ا ءضرُپوکسنضرےتہ۔ضوترضور

 

ض
ع
 اسضےکضا

۱۲ 

 ال إله إال أنت’’ احتلمضرمضضںیمضآتیضرکہمی:ضرواتی: 3رواتی
اچسیلضرمہبتض .‘‘سبحانك إني كنت من الظالمين

ضدعبضارگضایسضرمضضیکضاحتلضںیمضرمایگضوتضاچسیلڑپےنھضےکض

ضاسرےض ضارگضدنتر ِتسضوہایگضوت ضاور ضارجضےلمضاگ، ضاک دہشاء

 انگوہںضیکضششخبضوہاجےئضیگ۔

۵۵ 

 ابرشضےکاپینضرپضفلتخمضآایتضوضوسرںیتضڑپھضرکضےنیپضےسض 4رواتی

 افشءضاکضوصحل۔

۲۱ 

 الحلضدرمہضےسضدہشضرخدیضرکضابرشضےکضاپینضےک’’رواتی:ض 5رواتی

 ۔‘‘اسھتضانیپضرہضامیبریضےسضافشءضےہ

۲۱ 
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 من وخرج ،من صلى الفجر في جماعة’’رواتی:ضض 6رواتی
 ثم مات، المسجد فمر بعشرين نفسا فسلم عليهم

ضوجضصخشضامنزمضرجفضامجتعضےک. ‘‘في ذلك اليوم غفر له

اسھتضڑپھضےل،ضاورضدجسمضےسضابرہضاجےئضاورضسیبضارفادضرپض

زگرےتضوہےئضاںیھُنضالسمضرکے،ضرھپضارگضہیضصخشضایسض

 دنضرمایگضوتضاسضیکضششخبضوہاجےئضیگ۔

۲۲ 

ضاکیض 7رواتی رپضاچرضدنضوھبکضیکضملسو هيلع هللا ىلص رمہبتضآلضدمحمرواتی:

ضںیمضزگرے،ضآپض اہللضاعتیلضیکضابراگ ضںیمضملسو هيلع هللا ىلص احتلض

ضاہللض  اعتیلضےنضرضحتضامثعنوخبضڑگضڑگاےئ،
r
ےکضض

ضوجھباںیئ، ضاایشء ضدرگی ضاور ضاھکان ضںیم ضدقمار ضوارف  ذرےعی

ےنضرضحتضامثعنضملسو هيلع هللا ىلص رھپضآپض
r
ےکےئلضداعضیک:ضض

ضاہللضںیمضامثعنضےسضرایضضوہںضوتضیھبضاسضےسضرایضض ای

 وہاج۔

۲۲ 

ض 8رواتی ض اٹےنلضواےلضالہکض‘‘. هلك المسوفون’’رواتی:

 وہےئگ۔

۵۵ 

دسضرحممضےکضدنضادمثضرسہمضاگلایضوتضاسضسجضےنض’’رواتی:ض 9رواتی

 ۔‘‘یکضآھکنضیھبکضںیہنضدےھکضیگ

۲۱۱ 

ض -رواتی ضرواتی: ضوکضفلتخمضاایبنء ض)دسضرحمم(  Eسجضںیمضاعوشر 

 ، e،رضحتضاربامیہضاالسلم اہیلع وحاء رضحت ، e آدم رضحت

ض،  e،ضرضحتضاویبض  e،ضرضحتضومٰیسض  eرضحتضاامسلیعض

ضeرضحتضٰیسیعض، e،ضرضحتضامیلسنض eرضحتضداؤدض

ض ڑبےضوااعقتضاکضضوکضشیپضآےنضواےلضڑبےملسو هيلع هللا ىلص یبنضاور

ضزینضاعوشر ضےکضدنضفلتخمضاامعلضےسیج:لسغ،ضذرکضےہ،  

رسہم،ضمیتیضےکضرسضرپضاہھتضرانھک،ضرمضیضیکضایعدتضرکان،ض

 ااطفرضرپضڑبےضڑبےضارجضوضوثابضاکضذرکضےہ۔

۲4۱ 
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ضاوبقلعمضاترجاحصیب qرواتی اکحتی:
r
ض ضڈاوکضےسضافحتظضیکضض اک

امنزضںیمضاکیضاخصضداعضرکان،ضاورضرفہتشضاکضاسضڈاوکضوکضزین ض

 ےسضلتقضرکان۔

۲۵۱ 

  ملاا لو قي  له: التقم السمواتإن هلل ’’رواتی:ضض wرواتی
 :تسبيحه لفع ، ،واألرضين السبع بلقمة واحدة

ضےبکشضاہللضاعتیلضاکضاکیضرفہتش.‘‘سبحانك حيث كنت

ارگضاسضےسضاہکضاجےئ:اسوتںضآامسنضوضزنضاکیضیہضض،ےہ

ہمقلضںیمضلگنضول،ضوتضو ضااسیضرکےلضاگ،ضاسضیکضحیبستضہیضےہ:ضوتض

 اپکضےہضاہجںضںیہکضیھبضےہ۔

۱۲۲ 

ولم ، إنما خلقت الخلق ليربحوا علي’’  رواتی: eرواتی
ضںیمضےنضولخماقتضوکضاسضےئل. ‘‘أخلقهم ألربح عليهم

دیپاضایکضےہضاتہکضو ضھجمضےسضعفنضاحلصضرکںی،ضاورضںیمضےنض

ضںیمضانضےسضعفنضاحلصض انضوکضاسضےئلضدیپاضںیہنضایکضہکض

 رکوں۔

۱۲۵ 

ض) rرواتی ضوگشض ضانیمضدراز ضوفعیر ض  رواتی: ضاک ملسو هيلع هللا ىلص آپضدگےھ(

ضآپ ضاور ضوہان، ضوکضوطبرضاقدصضملسو هيلع هللا ىلص ےسضمہضالکم اکضوفعیر

احصہب
p
ضض ضوضحرےکضرھگوںضیک یکضملسو هيلع هللا ىلص رطفضانجیھب،

ضوکوضحر ضآپ ضاےنپ ضاک ضوفعیر ضدعب ضےک  ےکضملسو هيلع هللا ىلصوافت

 مغضںیمضضونکںیضںیمضرگارکضاجنضدےضدانی۔

۱۱3 

 .‘‘هالريق انتقصت قوت ىعلمن شرب الماء ’’رواتی:ض tرواتی
 وجضصخشضاہنرضہنمضاپینضےئیپضاگضاسضیکضاطتقضمکضوہاجےئضیگ۔

۱۵۱ 

وجضصخشضا ینضوعرتضیکضدباالخیقضرپضربصضرکےضاگضض’’رواتی:ض yرواتی

وکض  eوتضاہللضاعتیلضاسضوکضو ضارجضدںیضےگضوجضرضحتضاویبض

انضیکضامیبریضرپضربصضرکےنضرپضدایضایگضاھت،اورضوجضوعرتضاےنپض

۱۲۵ 
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وشرہضیکضدباالخیقضرپضربصضرکےضوتضاہللضاعتیلضاسضوکضرفوعنضیکض

ضرکض اہیلعضاالسلمویبیضآہیسض ںیضےکضوثابضےکضلثمضاطعء

 ۔‘‘ےگ

ض uرواتی ضرطفض’’رواتی: ضایبنجضوعرتضیک سجضصخشضےنضیھبضیسک

ضوہشتضیکضاگن ضےسضداھکی،ضوتضایقتمضےکضدنضاسضیکضآوھکنں

 ۔‘‘ںیمضہسیسضڈاالضاجےئضاگ

۱۲۲ 

رواتی:ضومتضےکضوتقضامنزضاکضاامتہمضرکےنضواےلضےسض iرواتی

ضاےسضکلمض ضاور ضوہان ضدور ضاک ضاطیشن ضرقبیضوہان، رفہتشضاک

 اکضہملکضیکضنیقلتضرکان۔ضاوملت

۱۲4 

رواتی:ضرتسضزہارضرفوتشںضیکضاطتقضرےنھکضواالضرفہتشضا ینض oرواتی

ااہتنیئضرپوازضےکضدعبضیھبضابریضاعتیلضےکضرعشضکتضںیہنض

 چنہپضاکس۔

۱۵۵ 

ضرکمیضبجضاقوبضاپاتیل. ‘‘ الاريم إذا قدر عفا’’رواتی:ض pرواتی

 ےہضوتضاعمفضرکداتیضےہ۔

۱۵۵ 

مرحبا بالقائلين عدال مرحبا ’’رواتی:اذانضنسضرک:ض aرواتی
ڑپےنھضرپضسیبضالھکضایکینں،سیبضالھکض .‘‘بالصالة وأهال

 انگ ضاعمفضاورضسیبضالھکضدراجتضدنلب۔ض

3۱۲ 

اگانضےننسضواولںضوکضآرختضںیمضرواحنیینضینعیضالہض’’رواتی:ض sرواتی

 ۔‘‘تنجضےکضرقاءضوکضےننسضیکضااجزتضںیہنضوہیگ

3۲۲ 

ض dرواتی ضآپ ضدعبضہیضملسو هيلع هللا ىلصرواتی: ضڑھچاےنضےکضوفراً ضدودھ اک

 وسبحان كبر كبيرا، والحمد هلل كثيرا،أاهلل املکتضانہک:ض
 .اهلل بارة و أصيال

3۱۱ 



 ۲  مجنپ( )ہصح

ضرواتی:ضمسبضاہللضیکضمیمضادمحلضیکضالمضےکضاسھتضالمضرکضآرخضکت fرواتی

 ۔ڑپےنھضرپضاچرضااعنامتضاکضانلم

3۱۲ 

ضآپض gرواتی وپےنھچضرپضضےکاکضرضحتضاعہشئضملسو هيلع هللا ىلص رواتی:

 ریمیضمتضےسضتبحمضایسیضےہضےسیجضریسضیکضرگ ۔ضضرفامانضہک

33۲ 

 

 

 ہحفصضربمن لصفضدومض)رصتخمضونع( ربمنضامشر

ضیکضملسو هيلع هللا ىلص آپضرواتی: 1رواتی اکضاکیضاحصیبضوکضوھجٹضوھچھےنض

،ضسجضےکضہجیتنضںیمضاسضےسضامتمضانگ ضوھچٹضوتیصضرکان

 ےئگ۔

34۱ 

 يؤخذ به يوم القيامة إن الدانق من الفضة’’ رواتی:ضض 2رواتی
ضاچدنیض.‘‘صالة مقبولة فتعطى إلى الخصم سبعمائة

ےکضاکیضداقنضےکضدبہلضایقتمضےکضدنضاستضوسضوبقملض

 امنزںیضےلضرکضدمضاقملبضوکضدےضدیضاجںیئضیگ۔

34۲ 

ضeےنضاراشدضرفامای:رضحتضربجلیملسو هيلع هللا ىلص آپ’’رواتی: 3رواتی

ےھجمضاہللضےکضذرکضیکضاسضدقرضاتدیکضرکےتضرےہہکضےھجمضہیض

 ۔‘‘امگنضوہےنضاگلضہکضریغبضذرکضےکضوکیئضزیچضعفنضہنضدےضیگ

3۵۲ 

ض 4رواتی ضےہض’’رواتی: ضاےسیضوبقلضوہیت  اہللضےکضراےتسضںیمضداع

 ۔‘‘یکضداعضوبقلضوہیتضیھتضEےسیجضینبضارسالیئضےکضاایبنءض

3۵۱ 

ض 5رواتی ضہکضوجضصخشےنضملسو هيلع هللا ىلص آپض’’رواتی: ا ینضیٹیبضاکضضرفامای

اکنحضوفکضےنلمضےکضابووجدضہنضرکےضاسضوکضیٹیبضیکضرہضاموہاریض

ےکضدبہلضاکیضربمغیپضلتقضرکےنضاکضانگ ضاتلمضےہ،ضاورضایقتمض

 ۔‘‘ےکضدنضاےسضہیضاموہاریضالپیئضاجےئضیگ

3۵3 



 مجنپ()ہصحض  ۲

ض 6رواتی ض ضرکو،ض’’ رواتی: ضایل ضدوھ ضذغا ضیگلضوہیئ  وچبںضےکضہنمضرپ

 ۔‘‘ہشیمہضیچبضوہیئضذغاضوکضوساتھگنضےہضویکہکنضاطیشن

3۵۲ 

رواتی:ضاکیضاحصیبض 7رواتی
r 

یکضرمعضںیمضےسضرصفضاکیضڑھگیض

ضاسضوتقضملسو هيلع هللا ىلص آپضںیمضضابیقضرےنہضیکضوصرت اکضانضوکض

ضملعضضںیمضوغشملضوہےنضاکضرفامان۔  وصحلم

3۵۵ 

وجضصخشضابرشضےکضزنولضےکضوتقضہیضدرودضڑپاتھض’’ رواتی: 8رواتی

اےسضابرشضےکضرہضرطقےضےکضدبےلضضےہ،ضوتضاہللضزعوضلج

اللّهم ص  وسلم على سيدنا  یکینضاطعضرفاماتضےہ:
وموالنا محمد وعلى آل سيدنا وموالنا محمد 

 .‘‘بعدد قطرات األمطار

3۲۲ 

 3۲۱ ۔‘‘انجزےضیکضآرخیضفصضالضفضےہ’’رواتی: 9رواتی

ضوتض -رواتی ضرکےضاگ ضدافع ضوجضصخشضرضحاتضنیخیشضاک  رواتی:

ویکینںضںیمضےسضوچاھتیئضہصحضیکینضاکضاےسضہیضرضحاتضا ینض

 دںیضےگ۔

3۲۲ 

ضاکیض qرواتی دجسمضوبنیضںیمضےھٹیبضملسو هيلع هللا ىلصرمہبتضیبنضرکمیضرواتی:

ا ینضوجیتضرمتمضرکےنضگلضےئگ،احصہبضرکامض
p
ےنض 

ضملسو هيلع هللا ىلصرعضضایکضایروسلضاہللض!ضمہضرمتمضرکےتیلضںیہ،ضآپض

وتھراہوہں،ضاتہکضہکلبضتبضںیہنضانبراہ،ضضےنضرفامای:ںیمضوجیت

 کتضآےنواےلضزامہنضںیمضوکیئضہشیپضےکضاحلظضےسضایقتم

 ذلیلضہنضےھجمس۔ض

3۲4 

اکضززممضےکضونکںیضںیمضاعلبضدنہضملسو هيلع هللا ىلص رواتی:ضآپض wرواتی

 ڈالضرکضرفامانضہکضاتمضاسضےسضربتکضاحلصضرکے۔

3۲۵ 
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ض eرواتی اشدیضدش ضاملسمنضیکضریغضاشدیضدش ضاملسمنض’’رواتی:

ںیمضاہجدضرکےنضرپضایسیضتلیضفضےہضےسیجضاہللضاعتیلضیکضرا ض

 ۔‘‘واےلضیکضتلیضفضرھگضےنھٹیبضواےلضرپ

3۲۲ 

ض rرواتی ض !ضضاےضاتسگخضرمدی ےنضرفامایضےہ:ملسو هيلع هللا ىلص ربمغیپ’’راوتی:

 ۔‘‘یسکضرمدشضیکضیھبکضرباربیضہنضرک

3۲۵ 

رواتی:ضکلمضاوملتضےکضدلضںیمضرصفضدوضدنبوں،ضینعیض tرواتی

ضےتہبضےتختضرپضوموجدضہچبضیکضامں،اورضدشادیکضروحضضبقضرکےت

 وہےئضرمحضدیپاضوہاضےہ۔

3۲۱ 

ضہنض yرواتی ضاور ضیکضیٹیبضاکضہملکضڑپھضرکضآگضںیمضآان ضرمنود رواتی:

 انلج۔

3۲3 

ض uرواتی وھتھیضیسضدریضاوایلءضیکضینیشنمہضوسضاسہلضےبضرایض’’رواتی:

 ۔‘‘ابعدتضےسضرتہبضےہ

3۲۲ 

ض iرواتی ض ضوکضٹیپضںیمضدردضوہاضوتضاوہنں  eرضحتضومیسض’’اکحتی:

،اہللضاعتیلضےنضاںیھنضاکیضڑجیضےنضاہللضےسضاکشتیضیک

 ۔‘‘وبیٹضاھکےنضوکضرفامای۔۔۔

3۲۲ 

ض)اعمذضاہلل(، وکضدبوصرتضاہکملسو هيلع هللا ىلص  اوبضلہجضےنضآپضرواتی:ض oرواتی

رضحتضاوبرکبض
r
ےنضملسو هيلع هللا ىلص وخوصبرتضاہک،ضآپضےنضض

وکضاچسضرقارضدای،ضاورضولوگںضےکضوپےنھچضرپضاتبایضہکضںیمضضںدوون

اکیضآہنیئضوہںضھجمضںیمضرہضصخشضویہضداتھکیضےہضوجضو ضوخدض

 ےہ۔

3۵۱ 

 ملسو هيلع هللا ىلصوضحر اُسضصخشضاکضہنمضڑیٹاھضر ضاجانضسجضےنرواتی:ض pرواتی

 اکضانمضرخسمتضےکضاسھتضایلضاھت۔

3۵۱ 
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ضنیسحضوصرتضںیمضآرک aرواتی ضاک ضایقتمضاالسم ضروز ضرواتی:

رضحتضرمع
r
ےسضانہک:اہللضاعتیلضآپضوکضزعوتںضےسضامالضض

املضرکےضاسیجضہکضآپضےنضداینضںیمضےھجمض)ینعیضاالسمضوک(ض

 زعتضیشخب۔

3۵۲ 

ضااسننضا ینضزابن. ‘‘المرء مخبوء تحت لسانه’’ رواتی:ض sرواتی

 ںیمضاپھچضوہاضےہ۔

4۱۱ 

وجضوعرتضاگےئضایضسنیھبضاکضدودھضمسبضاہللضڑپھض’’رواتی: dرواتی

 ۔‘‘رکضدوےھضوتضو ضاجونرضاسضوکضداعںیئضداتیضےہ

4۱۲ 

ض رواتی:ضرضحتضاعہشئ fرواتی ضےسضوسالضرکانملسو هيلع هللا ىلص اکضربمغیپضض

 ۔ہکضابرشضوہیئضاورضآپضےکضابربتکضڑپکےضہنضےگیھب

4۱۲ 

رواتی:ضرضحتضالبل gرواتی
 r
ضوکضاعزجیضض َّ

َ
اکضاذانضںیمضظفلضح

ضاورضہیض ضاورضانمنیقفضاکضاسضرپضارتعاضضرکان ضڑپانھ،
َ
ّ
َ
 

ےسضہ

ملسو هيلع هللا ىلص اطمہبلضرکانضہکضوکیئضحیصفضؤمذنضےلضآںیئ،ضاورضآپض

ضہکضاہللضاعتیلضےکضزندکیض اکضہصغضںیمضانمنیقفضےسضرفامان

ضےسضرتہبضےہ َّ
َ
ضاورضح َّ

َ
ضوشرضولغضےکضڑکنیسوںضح

َ
ّ
َ
 

 ۔البلضاکضہ

4۲۲ 

 4۲3 ۔‘‘رایضضاکریضےکضاسھتضحیبستضرکانضوکھیضاکضضزبس ضےہ’’رواتی: hرواتی

ابعداتض .‘‘الفوت قب  الطاعات عجلوا’’رواتی:ضض jرواتی

 وکضوفتضوہےنضےسضےلہپضوپراضرکو۔

4۲4 

سجضےنضاےنپضاھبیئضےکضقحضیکضوہجضےسضااطفرضایکض’’رواتی:ض kرواتی

 ۔‘‘ےہاسضےکےئلضاکیضزہارضروزوںضاکضوثابضاھکلضاجاتض

4۲۲ 

اکضاکیضصخشضوکضدجسمضںیمضوسایضوہاضدھکیضرکضملسو هيلع هللا ىلص رواتی:ضآپض lرواتی

ضاتہکضr رضحتضیلع ضاےضیلع!اےسضاگجضدو، ےسضرفامان:

4۲۵ 



 ۲۲  مجنپ( )ہصح

ووضضرکضےل،ضرھپضرضحتضیلعض
r
ےکضوپےنھچضرپضذباتضوخدضض

ضرکضاتھٹیب ضااکنر ضابمدا ضہک ضرفامان ضوہجضایبن ضہی ضاگجےنضیک ضاور ہن

ریمےضےنہکضرپضااکنرضرفکضوہاجات،ضریتےضےنہکضےسضااکنرضرفکض

 ںیہنضوہاگ۔

ضےسضرعضملسو هيلع هللا ىلص اکضروسلضاہللضض رواتی:ضرضحتضاعہشئ zرواتی

رکانضہکضآپضاہجںضاجےتضںیہضزنضرپضھچکضاھچبےئضریغبضامنزض

 ڑپھضےتیلضںیہ۔

4۱۲ 

لض)لصفمضونع( 
ّ
 4۱4 رواایتضاکضرصتخمضمکحضلصفمضاو

 43۱ مکحضلصفمضدومض)رصتخمضونع(ضرواایتضاکضرصتخم 

 43۲ رہف ِتسضآایت 

 43۲ رہف ِتسضااحدثیضوآاثر 

 443 رہف ِتسضروات 

 44۲ رہف ِتسضاصمدرضوضرماعج 
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 دقمہم

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 أما بعد ! ،الحمد هلل وكفى وسالم على عباده الذين اصطفى

ضہکضاسضےنضدنب ضاورضریمےضاسویھتںضوکض اہللضلجضالجہلضاکضمیظعضلضفضوہا

 یکضاتفیلضیکضوتقیفضیشخب۔مجنپضضےکضہصح‘‘ ریغضربتعمضرواایتضاکضینفضاجزئ ’’اتکبض

ضوجضےلہپض ضےہ، ضاوصلضووضاطبضرپضربرقار ضاسقبضانضامتم اچرضہیضہصحضبسحم

اکیضامجتعضںضےکضاسھتضاسھتضںیمضےھت،اسضومجمہعضںیمضاسہقبضاسویھتضوصحں

ےکضاعتونضاورضومولیضزمح ضاصبحضومولیضمیلسضاصبحض رشکیضریہضےہ،وصخًاص

 اکضںیمضااہتنیئضوکشمرضوہں۔

 اطرق اریم اخن

(03423210056) 

 صصختمضیفضولعمضادحلثی

 اجہعمضافروہیقضرکایچ

 

  



 ۲3  مجنپ( )ہصح

 لصفضاولض)لصفمضونع(

 رواتیضربمن

رواتی:ضبجضمتضںیمضضےسضوکیئضامنزضےکےئلضڑھکاضوہضوتضاےسضاچےئہضہکضاےنپض

ا ءضاکض

 

ض
ع
ا ءضضوکضرُپوکسنضرےھک،ضاورضوہیدضیکضرطحضہنضےلہ،ضاسضےئلضہکضامنزضںیمضا

 

ض
ع
ا

 وہےنضاکزجوےہ۔ضوہانامنزےکاکلمرُپوکسنض

 دشدیفیعض،ضایبنضںیہنضرکےتکس۔: مکح

 دصمرضاکضضرواتی

‘‘نوادر األصول’’ lمیکحضضرتذمی

 :امےتضںیہںیمضرختضجیضرف 1

حدثنا محمد  :ي، قالانِوَلْإبراهيم بن عبد الحميد الحُ حدثنا’’  

، قال: أبومطيعبن المبارك الصنعاني، قال: حدثنا معاوية بن يحيى 

عن القاسم بن محمد، عن  ،يلِوهو األيْ ،حدثنا الحام بن عبد اهلل

قالت:  ،اهلل عنها، عن أم رومان والدة عائشة رضي أسماء بنت أبي بار

فزجرني زجرة  ،رآني أبو بار الصديق رضي اهلل عنه أتمي  في صالتي

ثم قال: سمعت رسول اهلل صلى اهلل عليه  ،كدت أنصرف من صالتي

ال يتمي   ,الصالة فليسان أطرافه في وسلم يقول: إذا قام أحدكم

 .‘‘الصالة من تمام في الصالة  فإن ساون األطراف ،تمي  اليهود
                                                      

 ،ت:توفيق محمود تاله،دار النوادرـ  بيروت،الطبعة األولى ۲۸۸،رقم:۴/۵:أحاديث الرسول ينوادر األصول ف 1
 . هـ۱۴۴۱
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ضاع  ہشئرضحت

ضروامنض ضام ضوادل  ضاوبرکبضRیک ضےھجم ضہک ضںیہ  رفامیت

وتےھجمضاےسیضڈااٹنضرقبیضاھتضہکضںیمضامنزض،ضےنضامنزضںیمضےتلہضوہےئضداھکیضrدصقی

ض وکرفامےتضوہےئضانس:ملسو هيلع هللا ىلصاہللےنروسلضرفامایضہکضںیمضوتھضدوں،ضرھپض بجضمتضںیمض

ا ءضوکض

 

ض
ع
،ضاورضرُپوکسنضرےھکےسوکیئضامنزضےکےئلضڑھکاضوہضوتضاےسضاچےئہضہکضاےنپضا

ضںیمض ضاسضےئلضہکضامنز ضیکضرطحضہنضےلہ، ضوہید ضاک ا ء

 

ض
ع
انامنزےکاکلمضوہوکسنضرُپا

 وہےنضاکزجوےہ۔

  ضعبضدرگیضاصمدر

ض  ‘‘الاام ’’ ےنضضlیہیضرواتیضاحظفضانبضدعی

1
ضخیشض  ضاحظفضاوب ںیم،

ض ض lااہبصین ضھ(3۲۵)اوتملیف ‘‘ذكر األقران’’ ےن

ض 2 ضمیعنضںیم، ضاوب احظف

قب   3‘‘حلية’’ ےنض lااہبصین
مل
ل

ضںیم،ضاحظفضاوبضااقلمسضاامسلیعضنبضدمحمضااہبصینضا

‘‘ والترهيبالترغيب ’’ ےنضھ(۵3۵)اوتملیفضضlوقامضاہنسل

4
اقیضضںیم، 

ض ‘‘ أحاديث الشيوخ الثقات’’ ےنض lاوبرکبضدمحمضنبضدبعاابلیقض

5
ضںیمضاور 

                                                      

 دار الاتب،ت:عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض،۴۲9،رقم:۸/۴۴9الاام  في ضعفاء الرجال: 1

 . العلمية ـ  بيروت
 ،ت:مسعد عبد الحميد محمد السعدنى،دار الاتب العلميةـ  بيروت، الطبعة۱۵۵،رقم:۵۵ذكر األقران:ص: 2

 . هـ۱۴۱۴األولى

 . هـ۱۴۱۵،دار الفار ـ بيروت،الطبعة9/۴۰۴حلية األولياء: 3

 دار الحديثـ  القاهرة،،ن بن صالح بن شعبان،ت:أيم۱9۰۱،۱9۰۸،رقم:۸/۴۱۴الترغيب والترهيب لقوام السنة: 4
 .هـ ۱۴۱۴الطبعة األولى

ـ ماة المارمة۴۵،رقم:۸/۵۱۸أحاديث الشيوخ الثقات: 5  . ،ت:الشريف حاتم بن عارف العونى،دار عالم الفوائد 
ض  ،الخفافأخبرنا أبو القاسم ’’واحضضرےہضہکضاسضاتکبضیکضدنسضںیمضمکحضنبضدبعضاہللضےکضدعبضدنسضںیمضڑبیضدبتیلیضےہ،ضالمہظحضوہ:ض

أخبرنا أبو الحسين محمد بن  :قال ،في ذي الحجة من سنة ثمان وأربعين وأربعمائة ،قراءة عليه وأنا أسمع

حدثنا أبو علي الحسين بن محمد بن توبة بن أسيد بن سعيد بن كثير بن  :قال ،المظفر بن موسى الحافظ
 



 ۲۵  مجنپ( )ہصح

‘‘تاريخ دمشق’’ ےنضlاحظفضانبضاسعرک

1
ضامتمضدنسںیض  ںیمضرختجیضیکضےہ،

م دنسضںیمضوموجدضراویضمکحضنبضدبعضاہللضنبض
 ضضآرکضکرتشکضوہاجیتضںیہ۔ضضرپدعسضاَْیل

 :امہضونٹ 

ضواحضضرےہض  ےکضرطقیضںیمضمکحضنبضدبعاہللضےکضضl  احظفضاوباخیشلہک

 دبعاہللضاھکلضےہ،ضہیضاظبضرہضفیحصتضےہ۔اجبےئیلعضنبض

رواتیضرپضاہمئضاکضالکمض

 

ضlدعیاحظفضانبض  اکضوقلض

ضظفضانبضدعی ‘‘الاام ’’ lاح

2
ضاسضےکض  ںیمضزریضثحبضرواتیضاور

 :دعبرفامےتضںیہالعو ضدرگیضرواایتضضذرکضرکےنضےکض

وبهذا اإلسناد أيضا حدثناه هنب  غير ما ذكرت أكثر من ’’ 

وما هو منها معروف  ،كلها مع ما ذكرتها موضوعة ،خمسة عشر حديثا

للحام عن القاسم بن  وما أمليت، بالمتن فهو باط  بهذا اإلسناد
                                                                                                          

 ،حدثنا المغيرة بن الحسن :قال ،حدثنا أبي :قال ،أخبرني عبيد اهلل بن سعيد بن كثير بن عفير :قال ،عفير

عن عامر بن عبد اهلل بن  ،عن عمر بن عبد اهلل بن عروة ،حدثني الحام بن عبد اهلل بن سعد األيلي قال:

ورآها تمي   :أنه قال لها ،عن أمه أسماء بنت أبي بار الصديق رضي اهلل عنه ،عن عبد اهلل بن الزبير ،الزبير

فقال: ألم تعلمي أن رسول اهلل صلى  ،ثم انصرفت ،جرني زجرة كدت أن أنصرفقالت: فز ،في صالتها

فإن  ،كما تصنع يهود ،وال يتمي  بجسده ،فليسان أطرافه ،إذا قام أحدكم في الصالة اهلل عليه وسلم قال:

 .‘‘ساون األطراف من الخشوع في الصالة
 . هـ۱۴۱۲،الطبعة األولىبيروت ـ الفار ،دارة العمرويت:عمر بن غرام،۱۸۴۵۰،رقم:۵9/۸9۰:تاريخ دمشق 1
 دار الاتب،ت:عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض،۴۲9،رقم:۸/۴۲۴الاام  في ضعفاء الرجال: 2

 . العلمية ـ  بيروت
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 ،ما ذكرته هاهنا غير [والمتن الروايات]ا كلهوغيرهم  ،والزهري ،محمد

 .‘‘وضعفه بين على حديثه ،فالها مما ال يتابعه الثقات عليه

لضےنضریمیضذرکضرک ضرواایتضےکضالعو ضدنپر ضےسض 
ب 

 

ہ ن

اورضایسضدنسضےکضاسھتض

زادئضااحدثیضرواتیضیکضںیہ،ضو ضبسضیکضبسضریمیضذرکضرکد ضرواایتضےکضاسھتض

ضاورضانضںیمضےسضوجضنتمضےکضاسھتضرعموفضںیہضو ضاسضدنسضےکض نمضڑھگتضںیہ،

ضlاقمسضنبضدمحماسھتضابلطضںیہ،ضاور ضضlزرہی، و ضضیکوقنملضمکحضےسضوریغ 

اہیںضضےنوکضںیمضض،و ضامتمضرتضرواایتضنجےہ ءضرکواایضرواایتضسجضوکضںیمضےنضاالم

ںیہنضاتمتعبضضوکضذرکضںیہنضایکضےہ،انضبسضںیمضاقثتضےنضمکحضیکضضایکضےہضاورضنجذرک

 ۔واحضضےہضضںیمانضاکضفعضضانضیکضدحثیض،ضیکضےہ

راینض
ْ

ی

ضlاحظفضانبضق  اکضوقلضض

راینض 
ْ

ی

‘‘الحفاظذخيرة ’’  lاحظفضانبضق

زریضثحبضرواتیضذرکضںیمض 1

مکحضاسضاورض. ‘‘ والحام هذا أجمعوا على ترك حديثه’’ رفامےتضںیہ:ضرکےکض

 ۔یکضدحثیضےکضرتضکضرپضدحمنیثضےنضاامجعضایکےہ

ضlاحظفضانبضاسعرک  اکالکمضض

‘‘تاريخ دمشق’’ lاحظفضانبضاسعرک 

2
ثحبضرواتیضذرکضضزریںیمض 

ہیضرغبیضےہ،ضاورض .‘‘وفيه: ثالثة من الصحابة ،غريب’’ رکےکضرفامےتںیہ:ض

 ںیہ۔ضpاسضںیمضنیتضاحصہبض
                                                      

 الطبعة ،دار السلف ـ الرياض،ت:عبد الرحمن بن عبد الجبارالفريوائي،۴۵۵رقم:،۱/۴۴۴ذخيرة الحفاظ: 1

 .هـ ۱۴۱۵األولى

ـ .۱۴۱۲،الطبعة األولىبيروت ـ ،دار الفارة العمرويت:عمر بن غرام،۱۸۴۵۰،رقم:۵9/۸9۰:تاريخ دمشق 2   ه



 ۲۲  مجنپ( )ہصح

 اکضالکمضlالعہمضانمویض

‘‘التيسير’’ lالعہمضانموی 

1
ضضزریضثحبضرواتیضذرکضرکےکضرفامےتںیم 

 .‘‘ وإسناده ضعيف’’ :ںیہ

  اکوقلض lاعنصینضاریمضالعہمض

ض  ‘‘التنوير’’ lاعنصیناریمضالعہم

2
ےکضثحبضرواتیضذرکضرکضزریںیمض 

 .‘‘ وإسناده ضعيف’’ :ںیہ رفامےت

ضراویضاوبضدبعضاہللضمکحضنبضدبعاہللضنبض م نبضدبعضاہللضضدعسدنسضںیمضوموجد
 اَْیل

ھ۲۵۱ – ۲4۱اوتملیفضامنیبض)

3
 ےکضابرےضںیمضاہمئضراجلضاکضالکم(

‘‘ليس بثقةوالحام األيلي ’’: رفامےتضںیہضlاحظفضییحیضنبضنیعمض 

4 .

م مکحض
 ہقثضںیہنضےہ۔ضاَْیل

ليس ’’ یہضاکیضدورسےضومعقضرپضرفامےتضںیہ:ض lاحظفضییحیضنبضنیعمض 

‘‘ بشيء

ءضےہ۔ ہی .5

ی

 

 سیلضب

ہیض .6‘‘ءكان ضعيفا، ليس بشي ’’ :رفامےتضںیہضlنبضدمینییلعضاامم  
                                                      

 . ،ماتبة اإلمام الشافعي ـ الرياض۱/۱۱9التيسير بشرح الجامع الصغير: 1
 ،ت:محمد إسحاق محمد إبراهيم،ماتبة دار السالم ـ الرياض،الطبعة األولى۴۴۲،رقم:۸/۱۵۴التنوير: 2

 . هـ۱۴۴۸
ضض3 ضےنض ھضےکضدرایمنضوہاض۲۵۱اورضض۲4۱ںیمضوموصفضوکضانضارفادضںیمضذرکضایکضےہضنجضاکضااقتنلض’’ التاريخ الصغير’’ااممضاخبریضؒ

 (.هـ۱۴۰۵بيروت،الطبعة األولى دار المعرفة ـ،ت:محمود إبراهيم زايد،۸/۵۴)التاريخ الصغير:ےہ
 . بيروت ـالقلم  ت:عبد اهلل أحمد حسن،دار،۴۵۴،رقم:۱/۱۸۵:تاريخ يحيى بن معين برواية الدوري 4
ـ  المدينة المنورة، الطبعة۴۴۴،رقم:۱۰۴سؤاالت ابن الجنيد:ص: 5  ،ت:أحمد محمد نور سيف،ماتبة الدار

  . هـ۱۴۰۲األولى

ـ الرياض،الطبعة األولىت:موفق بن عبد اهلل,ماتبة الم،۱۴۱،رقم:۱۴۴االت ابن أبي شيبة:ص:سؤ 6   . هـ۱۴۰۴عارف 



 مجنپ()ہصحض  ۲۲

ءضےہ۔

ی

 

 فیعض،ضسیلضب

أيلة   ماسقط من أه’’  رفامےتضںیہ:ضlاحظفضادمحضنبضاصحلضرصمی  

‘‘عبد اهلل األيليإال الحام بن 

ضاسطقضںیہنضےہ،اہلیضواولںضںیمضےسضوکیئض .1

 ۔ضدبعاہللضےکوساےئضمکحضنبض

ضرصمی  ضنبضاصحل ضادمح ض lاحظف ضرپ   رفامےتضںیہ:اکیضدورسےضاقمم

ںیمضےنضاسضیکضاتکبض. 2‘‘كذبا حديثا ستين يونس عن كتابه في رأيت’’

 ںیمضویسنضےکضااستنبضےسضاسھٹضوھجیٹضااحدثیضدیھکیضںیہ۔

ںیہضہکضااحصبضضضرفامےتضlومیلصاہللضنبضامعرضنبضدبعضضدمحماوبضرفعجضاحظفض

وموجدضںیہ،ضو ضوریغ ضضlاحظفضانبضایبضاوحلارییکضاکیضامجتعضسجضںیمضدحثیض

 رفامےتںیہ:

فإذا تركت هذين  ،ليس يعرف بدمشق كذاب إال رجلين’’ 

 ،الحام بن عبد اهلل األيلي ،لم يبق من الاذابين بدمشق أحد ،الرجلين

‘‘ويزيد بن ربيعة بن يزيد

ذکابضےسضوکیئضرعموفضںیہنضےہضںیمضدقشمضض.3

وساےئضدوضآدویمںضےک،ضارگضںیمضانضدوونںضوکضرتکضرکدوں،ضوتضدقشمضںیمضوھجوٹںض

مکحضنبضدبعاہللضاورضزیدیضنبضرہعیبضض ضدوضآدیمضوںیمضےسضوکیئضیھبضابیقضںیہنضرےہضاگ،ض

 ۔ںیہنبضزیدیض

                                                      

ـ الاويت,الطبعة األولى ،ت:صبحي السامرائي،۵۰۸رقم:،۱۸۱الثقات البن شاهين:ص: 1 ـ .۱۴۰۴الدار السلفية   ه
 ت:عبد العليم عبد العظيم البستوي،مؤسسة الريانـ  بيروت،،۱۵۴۵رقم:،۸/۱۲۸سؤاالت أبي عبيد اآلجري: 2

 . هـ۱۴۱۲الطبعة األولى

 . هـ۱۴۱۵،الطبعةبيروت ـ الفار ،دارة العمروي،ت:عمر بن غرام۱۵/۱9:تاريخ دمشق 3



 ۲۵  مجنپ( )ہصح

ض ضlاحظفضدبعضاہللضنبضابمرکضضlالعہمضوبہضنبضزہعمضرموزی ےکضض

‘‘أنه ترك حديث الحام’’ رفامےتضںیہ:ضابرےضںیمض

ےنضضlانبضابمرکض.1

 مکحضیکضدحثیضوکضرتکضرکدایضضےہ۔

ضادمحضنبضلبنح  ضضlاامم األيلي الحام بن عبد اهلل ’’ رفامےتضںیہ:

‘‘موضوعة أحاديثه

 ڑھگتضںیہ۔ضمکحضنبضدبعاہللضایلیضیکضااحدثیضنم.2

‘‘التاريخ الابير’’ lااممضاخبری 

3
تركوه، كان ابن ’’ رفامےتضںیہ:ض 

 دحمنیثضےنضاےسضرتکضرکدای. ‘‘أحمد عن حديثه ىالمبارك يوهنه، ونه

ےناسضیکضدحثیضضlادمح،ضاسضوکضفیعضضرقاضرضدےتیضےھتضlےہ،انبضابمرک

  ےسضعنمضایکضےہ۔

ضاخبری  ‘‘الصغير التاريخ’’  lزینضاامم

4
ض   كان ابن ’’ ںیمضرفامےتضںیہ:

اسضوکضفیعضضضlانبضابمرک. ‘‘ أحمد عن حديثه ىالمبارك يوهنه، نه

 ےناسضیکضدحثیضےسضعنمضایکضےہ۔ضlادمح،ضرقاضرضدےتیضےھت

‘‘الضعفاء الصغير’’  lاورضااممضاخبریض 

5
ض  ابن  انك ’’ ںیمضےتھکلضںیہ:

 اسضوکضفیعضضرقارضدےتیضےھت۔ضlانبضابمرکض.‘‘يضعفهالمبارك 

‘‘أحوال الرجال ’’ lاحظفضوجزضاجینض 

6
ض  ، جاه ’’ ںیمضرفضامےتضںیہ:

                                                      

 دار الاتب،ت:عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض،۴۲9،رقم:۸/۴۴۲الاام  في ضعفاء الرجال: 1
 . العلمية ـ  بيروت

ـ .۱۴۱۴طبعة األولى ،الـ بيروت ،دار الاتب،ت:خلي  المنصور۱۱۴۴،رقم:۸۱۴ص:تاريخ أبي زرعة الدمشقي: 2  ه
ـ .۱۴۸9ـ بيروت،الطبعة الثانية  العلمية الاتب دار،ت:مصطفى عبد القادر عطا،۸۵9۵،رقم:۸/۴۴۰الابير:التاريخ  3  ه
 . هـ۱۴۰۵بيروت،الطبعة األولى دار المعرفة ـت:محمود إبراهيم زايد،،۸/99التاريخ الصغير: 4
ـ .۱۴۰۵األولى  بيروت،الطبعة دار المعرفةـ ،ت:محمود إبراهيم زايد،۴۱،رقم:۴۵الضعفاء الصغير:ص: 5  ه
ـ باكستان، ديث أكادميح،ت:عبد العليم عبد العظيم البستوى،۸۴۱،رقم:۸۵9ص:أحوال الرجال: 6  ـ فيص  آباد 

 . هـ۱۴۱۱الطبعة األولى



 مجنپ()ہصحض  ۱۱

 ہیضاجلہ،ضذکابضےہ۔. ‘‘ كذاب

‘‘أحوال الرجال’’  lاحظفضوجزاجینض 

1
ض  وأمر ’’ ںیمضیہضرفضامےتضںیہ:

حتى لقد حدثني من سمع  ،الحام أوضح من ذاك عند أه  الحديث

وإسحاق بن أبي فروة في  ،ألق حديث الحام األيلي :ابن حنب  يقول

ضاکضاعمہلمضواحضضوہاجاتضےہ،ضیتحضہکضےھجمض.‘‘ الدجلة
َ
اورضاسضےسضدحمنیثضےکضاہںضکَح

ضایلیضاورضضlاسضصخشضےنضاتبایضسجضےنضانبضلبنحض
َ
ےسضانس،ضو ضرفامےتضںیہضہکضکَح

 ااحسقضنبضایبضرفو ضیکضرواتیضوکضدہلجضںیمضڈالضدو۔

‘‘الانى’’  lااممضملسمض  

2
 .‘‘منارالحديث’’  ںیہ:ںیمضرفامےتض 

‘‘ ال ياتب حديثه ’’ رفامےتضںیہ:ض lاوبضداودضااممض 

اسضیکضدحثیضض.3

 ۔ہنضاھکلضاجےئوکض

  احظفضییحیضنبضاسحن 

م

ی

ت

 
ل
ّمنْ

 

ب

یض م
 ال تاتب حديث الحام بن ’’ : رفامےتضںیہضlس

                                                      

ـ فيص  آباد ـ  ديث أكادميح،ت:عبد العليم عبد العظيم البستوى،۸۴۱،رقم:۸۵9ص:أحوال الرجال: 1

 . هـ۱۴۱۱باكستان،الطبعة األولى

 الحام حدثني ،حمزة بن يحيى حدثني ،يوسف بن اهلل عبد حدثني’’یکضلمکمضابعرتضالمہظحضوہ:ضضضl وجزاجینضاحظف

 وليست ،وسلم عليه اهلل صلى النبي زمان توفيت رومان وأم ،رومان أم جدته عن ،القاسم سمع ،اهلل عبد بن

 ماة يريد وسلم عليه اهلل صلى والنبي ،الحليفة بذي أباه ولدت ،عميس ابنة أسماء :جدته وإنما ،جدته

 :حتى لقد حدثني من سمع ابن حنب  يقول ،وأمر الحام أوضح من ذاك عند أه  الحديث، الوداع حجة

 .‘‘وإسحاق بن أبي فروة في الدجلة ،ألق حديث الحام األيلي

 ،المدينة المنورةالجامعة اإلسالميةـ  ،ت:عبد الرحيم محمد أحمد القشقرى،۱۲9۵رقم:،۱/۴۲9الانى واألسماء: 2

 . هـ۱۴۰۴األولى الطبعة

 ت:عبد العليم عبد العظيم البستوي،مؤسسة الريانـ  بيروت،الطبعة،۱۵۴۵رقم:،۸/۱۲۸سؤاالت أبي عبيد اآلجري: 3

 . هـ۱۴۱۲األولى



 ۱۲  مجنپ( )ہصح

‘‘متروك الحديث فإنه ،عبد اهلل بن سعد األيلي

مکحضنبضدبعضاہللضنبضدعسض. 1

م 
 یکضدحثیضتمضوھکل،ضویکہکنضو ضرتموکضادحلثیضےہ۔ضاَْیل

ال ياتب  ،متروك الحديث]ذاهب[، ’’ رفامضےتضںیہ:ضlاحظفضاوبضاحمت 

‘‘كان ياذب ،حديثه

 ،ذابہ،ضرتموکضادحلثیضےہ،اسضیکضدحثیضوکضہنضاھکلضاجےئ .2

 ہیضوھجٹضوباتلضاھت۔
 

‘‘الجرح والتعدي ’’  lاحظفضضدبعضارلنمحضنبضایبضاحمت

3
ںیمضرفامےتض 

ضےکضابرےضںیمضاوبضزرہعض م
ےسضوپاھچضایگ،ضlںیہضہکضمکحضنبضدبعاہللضنبضدعسضَاْیل

ولم يقرأ ، ال يحدث عنه ،ضعيف’’ وتںیمضےنضانضوکضہیضرفامےتضوہےئانس:ض

يْفضےہ .‘‘اضربوا عليه :وقال ،علينا حديثه
ع

 

ض
  ،انضےسضدحثیضایبنضہنضیکضاجےئ،

ضاسضضlہیضیھبضرفامےتںیہ(اورضاوبضزرہعضضl)زینضاحظفضدبعضارلنمح ےنضمہضرپض

 یکضدحثیضںیہنضڑپ ی،اورضرفامایضہکضاسضیکضدحثیضوکضاسضضرپضدےضامرو۔

ضضlاحظفضاوبضزرہعض   رج  وهو’’ اکیضدورسےضومعقضرپضرفامےتضںیہ:

‘‘الحديث متروك

 مکحضنبضدبعضاہللضرتموکضادحلثیضےہ۔.4

‘‘الضعفاء والمتروكين’’ lااممضاسنیئض 

5
ض متروك ’’ ںیمضرفامضےتضںیہ:

 .‘‘ الحديث
                                                      

 . هـ۱۴۴۱دار الاتب العلمية ـ بيروت،الطبعة األولى،۵۵9،رقم:۴/۱۸۱الجرح والتعدي : 1

 . هـ۱۴۴۱الطبعة األولى،ـ بيروت دار الاتب العلمية،۵۵9،رقم:۱۸۱/ ۴الجرح والتعدي : 2

 . هـ۱۴۴۱دار الاتب العلمية ـ بيروت،الطبعة األولى،۵۵9،رقم:۴/۱۸۱الجرح والتعدي : 3

ـ .۱۴۱۴طبعة األولى ،الـ بيروت ،دار الاتب،ت:خلي  المنصور۱۱۴۵،رقم:۸۱۴ص:تاريخ أبي زرعة الدمشقي: 4  ه

ـ .۱۴۰۵طبعة األولى ـ بيروت،ال زايد،دار المعرفة إبراهيم محمود،ت،۱۸۸رقم:،۱۵۵الضعفاء والمتروكين:ص: 5  ه



 مجنپ()ہصحض  ۱۱

وأنا أبرأ من ’’ اکیضدحثیضےکضتحتضرفامےتضںیہ:ضضlاحظفضانبضزخہمیض 

‘‘عهدته

  ںیمضاسضیکضذہمضداریضےسضربیضوہں۔. 1

‘‘قبول األخبار’’ lاحظفضاوبضااقلمسضدبعاہللضنبضادمحضیخلبض 

2
مکحضنبضںیمض 

 .‘‘ليس بثقة’’ رفامےتضںیہ:دبعضاہللضےکضابرےضںیمض

‘‘الضعفاء الابير’’  lاحظفضیلیقعض 

3
ض  والغالب ’’ ںیمضرفامےتضںیہ:

 اورضمکحضیکضدحثیضںیمضومہضاغبلضےہ۔. ‘‘على حديث الحام الوهم

‘‘المجروحين’’  lاحظفضانبضابحن 

4
 يرويممن ’’ ںیمضرفضامےتضںیہ:ض

و ض.‘‘، وكان ابن المبارك شديد الحم  عليهالموضوعات عن األثبات

 lتبثضولوگںضےکضااستنبضےسنمضڑھگتضرواایتضلقنضرکاتےہ،ضاورضانبضابمرکض

 اسضرپضدشدیضلمحضرفامےتضےھت۔

‘‘الاام ’’ lاحظفضانبضدعی 

5
ضاسضےکض  ضثحبضرواتیضاور ںیمضزری

ضذرکضرکےنضےکض ضدرگیضرواایتض وبهذا اإلسناد أيضا ’’ : دعبرفامےتضںیہالعو 

كلها مع ما  ،حديثاحدثناه هنب  غير ما ذكرت أكثر من خمسة عشر 

، وما هو منها معروف بالمتن فهو باط  بهذا اإلسناد ،ذكرتها موضوعة
                                                      

 . هـ۱۴۸۴،الطبعة األولىبيروت ـ ،ت:شعيب األرنؤوط،مؤسسة الرسالة۸۸۴9رقم:،۴/۱۴۴:سنن الدار قطني 1
ـ بيروت، الطبعة،ت:أبي عمرو الحسيني بن ۴۰۴،رقم:۸/۱9۴قبول األخبار ومعرفة الرجال: 2  عمر،دار الاتب العلمية 

 . هـ۱۴۸۱األولى

ـ .۱۴۰۴الطبعة األولى ،بيروتـ مين قلعجي،دار الاتب العلمية ت:عبد المعطي أ،۴۱۱رقم:۱/۸۵۵:الضعفاء الابير 3  ه

 . هـ۱۴۱۸طبعة،الـ بيروت زايد،دار المعرفة إبراهيم ،ت:محمود۱/۸۴۲المجروحين: 4

دار الاتب ،ت:عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض،۴۲9،رقم:۸/۴۲۴الرجال:الاام  في ضعفاء  5

 . العلمية ـ  بيروت



 ۱3  مجنپ( )ہصح

ا وغيرهم كله ،والزهري ،للحام عن القاسم بن محمد وما أمليت

 ،فالها مما ال يتابعه الثقات عليه ،غير ما ذكرته هاهنا [والمتن الروايات]

 .‘‘وضعفه بين على حديثه

لضےنضریمیضذرکضرک ضرواایتضےکضالعو ضدنپر ضےسض 
ب 

 

ہ ن

اورضایسضدنسضےکضاسھتض

زادئضااحدثیضرواتیضیکضںیہ،ضو ضبسضیکضبسضریمیضذرکضرکد ضرواایتضےکضاسھتض

ضاورضانضںیمضےسضوجضنتمضےکضاسھتضرعموفضںیہضو ضاسضدنسضےکض نمضڑھگتضںیہ،

ضlاقمسضنبضدمحماسھتضابلطضںیہ،ضاور ضضlزرہی، و ضضیکوقنملضمکحضےسضوریغ 

اہیںضضےنوکضںیمضض،و ضامتمضرتضرواایتضنجےہ ءضرکواایضرواایتضسجضوکضںیمضےنضاالم

ںیہنضاتمتعبضضوکضذرکضںیہنضایکضےہ،انضبسضںیمضاقثتضےنضمکحضیکضضایکضےہضاورضنجذرک

 ۔یکضدحثیضرپضضواحضضےہضساکضفعضضاضسا،ضیکضےہ

‘‘ الضعفاء والمتروكون’’lااممضدارینطق 

1
 .‘‘متروك’’ ںیمضرفامےتںیہ:ضض

‘‘الضعفاء’’ lاحظفضاوبضمیعنضااہبصین 

2
 ،ليس بشيء’’ ںیمضرفامےتضںیہ: 

ءضےہ،ض. ‘‘ ليس بشيء :وقال علي بن المديني ،بن المباركاتركه 

ی

 

سیلضب

ضضlےنضاےسضرتکضایکضےہ،ضیلعضنبضدمینیضlانبضابمرک ضسیلض رفضامےتضںیہضہکض

ءضےہ

ی

 

 ۔ضب

‘‘ المسند المستخرج’’ یہ lاحظفضاوبضمیعنضااہبصینض 

3
ںیمضرفامےتض 

                                                      

ـ .۱۴۰۴الطبعة األولى ،ـ الرياضماتبة المعارف ،ت:موفق بن عبد اهلل،۱۵۱،رقم:۱۲۱:الضعفاء والمتركون 1  ه

 . بعة النجاح الجديدهطت:فاروق حماده،م،۵۰،رقم:۴۴:الضعفاء ألبي نعيم 2

 محمد حسن محمد حسن إسماعي ،دار الاتبت:،۵۰رقم:،۱/۵۴:المسند المستخرج على صحيح مسلم 3

 . هـ۱۴۱۴العلمية ـ بيروت،الطبعة األولى



 مجنپ()ہصحض  ۱4

ض.‘‘ليس بشيء :وقال علي بن المديني ،ضعفه ابن المبارك ،تركوه’’  ںیہ:

ےنضاسضیکضفیعضتضیکضےہ،ضضlدحمنیثضےنضاےسضرتکضرکدایضےہ،ضانبضابمرکض

ءضےہضضlیلعضنبضدمینیاورض

ی

 

 ۔رفضامےتضںیہضہکضضسیلضضب

‘‘السنن الابرى’’ ےنضضlااممضیقہیبض 

1
ںیمضاکیضرواتیضےکضتحتض 

 ۔رقارضدایضےہ‘‘ متروك’’ مکحضنبضدبعضاہللضوکضض

‘‘الخالفيات’’ یہضضlزینضااممضیقہیبض 

2
الحام بن ’’ ںیمضرفامےتضںیہ:ض 

 ےہ۔ضفیعضمکحضنبضدبعضاہللضدشدیضض.‘‘ عبد اهلل ضعيف جدا

‘‘المتفق والمفترق’’  lدغبادیضاحظفضبیطخض

3
 ںیمضرفامےتضںیہ:ض 

 و ضدشدیضفیعضضاھت۔ض‘‘ جدا اوكان ضعيف’’

‘‘األحاام الوسطى’’ ےنضضlاحظفضدبعضاقحلضایلیبشض 

4
ںیمضمکحضنبضدبعض 

 رقارضدایضےہ۔‘‘ متروك’’ اہللضوکض

راین 
ْ

ی

‘‘الحفاظ تذكرة’’ lاحظفضانبضق

5
ںیمضاکیضدورسیضرواتیض 

اورضہیضمکحضدحثیض. ‘‘والحام هذا يضع الحديث’’ ےکضتحتضرفامےتضںیہ:ض

 ڑھگاتضےہ۔

                                                      

 الطبعةبيروت،ـ  ،ت:محمد عبد القادر عطا،دار الاتب العلمية۵۵۱۴،رقم:۴/۸۵۵:السنن الابرى للبيهقي 1

 . هـ۱۴۸۴الثانية

ـ .۱۴۴۵القاهرة،الطبعة األولىـ  ،الروضة للنشر والتوزيع۱۱۵۸،رقم:۸/۴۰:للبيهقيالخالفيات بين اإلمامين  2  ه

 الطبعة األولىـ بيروت، دار القادري،ت:محمد صادق آيدن الحامدى،۴۰۸،رقم:۸/۴۴۴المتفق والمفترق: 3
 . هـ ۱۴۱۴

 . هـ۱۴۱۵الطبعة،الرياضـ ،ماتبة الرشد صبحي السامرائي،ت:حمدي السلفي و۸/۸۱اام الوسطى:األح 4

ـ الرياض،الطبعة األولى،ت:حمدي بن عبد المجيد،۱۸۱رقم:،۵9تذكرةالحفاظ:ص: 5  . هـ۱۴۱۵دار الصميعي 
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راینض 
ْ

ی

‘‘معرفة التذكرة’’ ےنضضlیہیضالکمضاحظفضانبضق

1
ںیمضیھبضذرکض 

 ایکضےہ۔

‘‘الترغيب والترهيب’’ lاحظفضذنمری 

2
ںیمضمکحضنبضدبعضاہللضےکض 

 . ‘‘متهم ،متروك’’  :ابرےضںیمضرفامےتضںیہ

‘‘ ء شيوخ اإلمام مالكأسما’’ےنض lاحظفضانبضوفلخنض 

3
ںیمضدنچض 

م راویںضےکضانمضذرکضرکےئکضںیہضنجضںیمضمکحضنبضدبعضاہللض
اکضانمضیھبضذموکرضےہ،ضاسضضاَْیل

 .‘‘المتروكون هم وهؤالء’’ ےکضدعبضرفامایضےہ:ض

‘‘توضيح المشتبة’’ ےنضضlاحظفضانرصضادلنیضدیقشمض

4
ضںیمضمکحضنبضدبعضاہلل 

 ضےہ۔اہک‘‘ منار الحديث’’ وکض

‘‘المغني’’  lاحظفضذیبہض

5
ض  ہیض. ‘‘متهممتروك، ’’ ںیمضرفامےتںیہ:

 رتموک،ضمہتمضےہ۔

ےنضزریضثحبضرواتیضےکضالعو ضاکیضدورسیضضlاحظفضاضنبضرجحالقسعینض 

‘‘نتائج األفاار’’ دحثیضےکضتحتضمکحضنبضدبعاہللضوکض

6
‘‘التلخيص الحبير’’ اور 

7
 

                                                      

 بيروت،الطبعة ـالثقتفية مؤسسة الاتب ،ت:عماد الدين أحمد حيدر،۱۱۵رقم:،۱۰۱:ص:معرفة التذكرة 1

 . هـ۱۴۰۵األولى

ـ بيروت،الطبعة الثانية ،ت:إبراهيم شمس ۵،رقم:۸/۴۲۸الترغيب والترهيب: 2 ـ .۱۴۸۴الدين،دار الاتب العلمية   ه

 . الظاهر ـ الدينية ةثقافة الاتبممحمد عزب، زينهممحمد ،ت:۱۰9أسماء شيوخ اإلمام مالك بن أنس:ص: 3

 . بيروت ـمؤسسة الرسالة ،محمد نعيم العرقسوسي،ت:۱/۱۴۱توضيح المشتبة: 4

 . ،ت:نور الدين عتر،إدارة إحياء التراث اإلسالمي ـ قطر۱۵۵۴رقم:،۱/۸۴۱المغني في الضعفاء: 5

 . هـ۱۴۸9الطبعة الثانية،ت:حمدي عبد المجيد السلفي،دار ابن كثير ـ بيروت،۴/۵۵نتائج األفاار: 6

علي محمد معوض،دار الاتب العلمية ـ ،ت:عادل أحمد عبد الموجود و۱/۵۸۱تلخيص الحبير: 7
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‘‘الدراية’’ ہکبج، ‘‘ضعيف جدا’’ ںیمض

1
‘‘المطالب العالية’’ اورض ‘‘ جداواه ’’ ںیم 

2
 

 اہکضےہ۔ض‘‘ ضعيف بمرة’’ ںیم

‘‘الشريعةتنزيه ’’ ےنضlالعہمضانبضرعاقض 

3
 ںیمضمکحضنبضدبعاہللضوک 

  واضنیعضوضنیمہتمضیکضرہف ِتسضںیمضامشرضایکضےہ۔

 رواتیضاکضمکحض

ض ضراویضمکحضنبضدبعاہللضدنسضںیمض م وموجد
ےکابرےںیمضدرجضذلیضاہمئضضاَْیل

 دحثیضےنضرجحضےکضدشدیضاافلظضاامعتسلضےئکضںیہ:

ض،lاحظفضانبضدمینی،ضl،ضاحظفضانبضنیعمlااممضدبعضاہللضنبضابمرکض 

،ضاحظفضl،ضااممضاخبریl،ضااممضادمحضنبضلبنحlاحظفضادمحضنبضاصحلضرصمیض

ض،lاحظفضانبضایبضاوحلاری،ضl،احظفضاوباحمتl،ضاحظفضاوبضزرہعlوجزاجین

ض  احظفضییحیضنبضاسحن

م

ی

ت

 
ل
نْ ّم

 

ب

ض ی م
ضاسنیئlس ضاامم ،lض ضانبضابحن، ضااممضlاحظف ،

ض،l،ضاحظفضاوبمیعنضااہبصینlاحظفضاوبضااقلمسضدبعاہللضنبضادمحضیخلبض،ضlدارینطق

احظفضانبض،ضlاحظفضدبعضاقحلضایلیبشض،ضl،ضاحظفضبیطخضدغبادیlااممضیقہیبض

راینض
ْ

ی

ضlق ضl،ضاحظفضانبضوفلخنضlاحظفضذنمری، اورضضlاحظفضذیبہض،

 ۔lاحظفضانبضرجحالقسعینض
                                                                                                          

  . هـ۱۴۱9بيروت،الطبعة األولى

 . دار المعرفة ـ بيروت،ت:عبد اهلل هاشم اليماني،۸۴۱رقم:،۱/۸۰9الهداية: حاديثدراية في تخريج أال 1

 ،الطبعةرياضال دار العاصمةـ أحمد بن محمد بن عبد اهلل بن حميد،ت:،۴۴۰۵،رقم:۱۴/۱۱۵:المطالب العالية 2

 . هـ۱۴۸۰األولى

،الطبعة بيروتـ دار الاتب العلمية ،الغماريعبد اهلل محمد الصديق ،ت:۴۴،رقم:۱/۵۴:تنزيه الشريعة 3

 . هـ۱۴۰۱الثانية
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ءضےہ،ضسیلضہقثبضےہ،ضاسضیکضدحثیضضوکضہنض 

ی

 

 ےسیج:ضسیلضب
َ
ضضاھکلاجےئ،ضکَح م
اَْیل

یکضااحدثیضنمضڑھگتضںیہ،ضدحمنیثضےنضاسضوکضرتکضایکضےہ،ضاجلہ،ضذکابضےہ،ض

ضااستنبض ضولوگںضےکض رتموکضادحلثیضےہ،ضاسضیکضدحثیضاسضرپضدےضامرو،ضتبثض

ض ضرواایتضلقنضرکاتےہ، ضےہ،ےسضنمضڑھگت ضدحثیضڑھگات
َ
ضکَح مہتمضےہ،ض ہی

 دشدیفیعضضےہ،ضفیعضضرمب ،ضوا ضدجاً۔

م زینضاخصضاسضانترظضںیمضہکضمکحضنبضدبعاہللض 
ضاسضرواتیضےکضلقنضںیمضَاْیل

ضذہلاض ضرطحضفعضضدشدیضےسضاخیلضںیہنضوہیتکس، رفتمدضیھبضےہضہیضرواتیضیسکضیھبض

 ۔،ضواهللضاملعےکضااستنبضےسضایبنضرکانضدر ِتسضںیہنضےہملسو هيلع هللا ىلصاےسضروسلضاہللض

 

iI 
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 ربمنرواتیض

 أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم رأى رجال يعبث’’ رواتی:ض
  .‘‘لخشعت جوارحه ،فقال: لو خشع قلبه ،بلحيته في الصالة

 داھکیضو ضامنزضںیمضا ینضداھ یضےسلیھضراہاھت،ضضےنضاکیضآضدیمضوکملسو هيلع هللا ىلص آپض

  ےنضرفامای:ضارگضاسضضےکضدلضںیمضوشخعضوہات،ضوترضورملسو هيلع هللا ىلص آپض

ا ءضرُپوکسنض

 

ض
ع
 رےتہ۔اسضےکضا

 اورضاُنضےکضضlدشدیضفیعض،ضایبنضںیہنضرکےتکس،ضاحظفضزنیضادلنیضرعایقضضمکح:

 رفامےتضںیہضہکضرعموفضوقلضےکضاطمقبضہیضدیعسضضlےٹیبضاحظفضویلضادلنیضرعایقض

ضlنبضبیسمض  اکضاراشدضےہ،ضوجضاوہنںضےنضاکیضصخشضوکضدورانضامنزضداھ یضض

یکضاجبنضضlضاےسضدیعسضنبضبیسمایہتن،ضاسضےئلض،ضےسضےتلیھکضوہےئضدھکیضرکضاہکضاھت

 یکضاجبنضوسنمبضرکانضدر ِتسضںیہنضےہ۔ملسو هيلع هللا ىلص ،آپوسنمبضرکانضاچےئہ

 ہیضرواتیضنیتضدنسوںضےسضوقنملضےہ:

ی  م
َع

 

خ
َ

 

ن

رواتیضرطبقیضاوبض رواتیضرطبقیضاوبضداؤدضامیلسنضنبضرمعوض

 اعہشئرواتیضرطبقیضرضحتض  اجرودضزایدضنبضذنمرضوکیفض

یرطبقیضاوبضداؤدضامیلسنضنبضرمعوضرواتیض  م
َع

 

خ
َ

 

ن

 

‘‘نوادراألصول’’ lمیکحضرتذمیض

1
 ںیمضرختجیضرفامےتضںیہ: 

                                                      

 ،ت:توفيق محمود تاله،دار ۲۸۴،رقم: ۴/۲،وفيه أيضا:۱۴۰۵،رقم:۵/۵۰۴:أحاديث الرسول ينوادر األصول ف 1 

 . هـ۱۴۴۱النوادر ـ  بيروت،الطبعة األولى
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عن محمد  ،، حدثنا سليمان بن عمروحدثنا صالح بن محمد’’ 

أن رسول اهلل  ،عن أبي هريرة رضي اهلل عنه ،يرِبُقْعن المَ ،بن عجالن

لو فقال:  ة،في الصال رجال يعبث بلحيتهرأى  صلى اهلل عليه وسلم

 .‘‘لخشعت جوارحه ،خشع قلبه

ض ےنضاکیضآضدیمضملسو هيلع هللا ىلص رواتیضےہضہکضآپضےسضضrرضحتضاوبرہری 

ارگضاسضضےنضرفامضای:ملسو هيلع هللا ىلص آپض،ضوکضداھکیضہکضو ضامنزضںیمضا ینضداھ یضےسلیھضراہاھت

ا ءضرُپوکسنضرےتہ۔

 

ض
ع
 ےکضدلضںیمضوشخعضوہات،ضوترضورضاسضےکضا

 ضاکضالکمضرواتیضرپضاہمئ

 اکضوقلض lزیعلیضضاحظف

ضزیعلی ‘‘تخريج أحاديث الاشاف’’  lاحظف

1
ضثحبض  ضزری ض ںیم

وسليمان بن عمرو هذا يشبه أن ياون ’’ : رواتیضذرکرکےکرفامےتضںیہ

وقد  ،فإني لم أجد أحدا في هذه الطبقة غيره ،النَخَعِيهو أبو داود 

 .‘‘أجمعوا على أنه يضع الحديث :قال ابن عدي ،اتفقوا على ضعفه

ض ضےہ،ضویکہکنضںیمضےناسضضامیلسنضنبضرمعوضاتگلےہاور یض م
َع

 

خ
َ

 

ن

ہکضہیضاوبداودض

اسضےکضالعو ضیسکضوکض)ینعیضامیلسنضنبضرمعوضےکانمضےس(ںیہنضاپای،ضاسضےکضہقبطضضںیمض

دحمنیثضےناسضضںیہ:ضرفامےتضlفعضضرپضدحمنیثضےنضاافتقضایکےہ،ضانبضدعی

 ایکےہضہکضہیضصخشضدحثیضڑھگاتاھت۔ضرپضاامجع

                                                      

ـ .۱۴۱۴ ـ  الرياض،الطبعة األولى ،ت:سلطان بن فهد،دار ابن خزيمة ۲۸۲،رقم:۸/۴۰۰:تخريج أحاديث الاشاف 1  ه
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 اکضالکمضض  lاحظفضرعایق

‘‘المغني’’ lاحظفضزنیضادلنیضرعایق

1
 ںیمضہیضرواتیضذرکرکےنضےک 

أخرجه الترمذي الحايم في النوادر من حديث أبي ’’ :دعبرفامےتضںیہ

رواه ابن أبي ، نه من قول سعيد بن المسيب، إهريرة بسند ضعيف

 .‘‘وفيه رج  لم يسم ،شيبة في المصنف

ض ضرتذمی ضمیکح ضوک ضlاس ضےکاسھتض ‘‘ادرون’’ےن ضدنس ضفیعض ںیم

ضrاوبرہری  ض اکضوقلضضlیکضدحثیضےسضرختجیضایکضےہ،ضالبہبشضہیضدیعسنبضبیسمض

ضیکضدنسضںیمض)ینعیضlایبضہبیشےہ،ضےسجضانبض ض ےنضفنصمضںیمضلقنضایکےہ،ضاورضاسض

 اکیضراویضاکضانمضذموکرںیہنضےہ۔( یکضدنسضںیم lانبضایبضہبیشض

ضادلنیزینضاحظفض ضضlرعایقضویل ضادلنیضرعایق  ةتامل’’  lانبضزنیض

‘‘ طرح التثريب

2
ےکضوقلضےکضوطرضرپضضlںیمضہیضرواتیضدیعسضنبضبیسمض 

هذا هو المعروف في هذا أنه عن ابن ’’ : لقنضرکےنضےکدعبضرفامےتضںیہ

وقد رواه الحايم الترمذي في  ،وفي إسناده من لم يسم ،المسيب

وفيه سليمان بن عمرو  ،نوادر األصول مرفوعا من حديث أبي هريرة

 .‘‘مجمع على ضعفه

اکضوقلضےہ،ضضlسضضےکضابرےضںیمضرعموفضہیضضےہہکضہیضانبضبیسمضا 

ضاسضیکضدنسضںیمضاکیضراویضاکضانمضذرکضںیہنضےہ،ضمیکحضرتذمیض ض  وکضےنضاسضlاور

                                                      

 .هـ ۱۴۸۵،دار ابن حزم ـ بيروت،الطبعة األولى۱/۱۴۲:المغني عن حم  األسفار 1
 . ،دار إحياء التراث العربي ـ بيروت۸/۴۴۴:طرح التثريب 2
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ضrضدنسضےکضاسھتضاوبرہری ضںیمضفیعض‘‘ ونادر’’ ض یکضدحثیضےسضرموفًاعضلقنضایکضض

 سجضےکضفعضضرپضاامجعضےہ۔،ضنضنبضرمعوضےہےہ،ضاسضدنسضںیمضامیلس

‘‘فيض القدير’’ ےنضضlانمویالعہمض

1
،ضاحظفضlںیمضاحظفضزیعلیض 

ضزنیضادلنیض ابالضالکمضوکضلقنضضےکضدرجضlرعایقضویلضادلنیورضاحظفضاضlرعایقض

 ۔ضرکےنضرپضاافتکضءضایکےہ

‘‘الفتح السماوي’’ lزینضالعہمضضانموی

2
 أخرجه’’ : ںیمضرفامےتضںیہ 

الحايم الترمذي في نوادر األصول بسند ضعيف من حديث أبي 

أحد من اتهم ، وهو أبو داود النَخَعِي  وفيه: سليمان بن عمروة، هرير

 .‘‘ بوضع الحديث

ضrںیمضضاوبرہری ض‘‘ ونادراالوصل’’ ےنlاسضضوکمیکحضرتذمی یکضدحثیضض

یضےہ،ضہیضاسضیکضدنسضںیمضامیلسنضنبضرمعوضےہ،ضاورضو ض،ضےسضرختجیضایکےہ م
َع

 

خ
َ

 

ن

اوبداودض

 انضںیمضےسضاکیضےہضںیہنجضدحثیضڑھگےنضںیمضمہتمضرقارضدایایگےہ۔

 اکوقل lاحظفضانبضرجحالقسعینضض

‘‘الاافي الشاف’’  lاحظفضانبضرجحضالقسعین

3
ںیمضہیضدحثیضذرکض 

                                                      

 . هـ۱۴9۱الطبعة الثانية،بيروت دار المعرفة ـ،۴۴۴۴،رقم:۵/۴۰۵فيض القدير: 1

 بن عمر وهو أبو داود النَخَعِي قال الزين العراقي في شرح الترمذي: وسليمان’’ یکضابعرتضالمہظحضوہ:ضضضضlالعہمضانموی

أنه من  :والمعروف ،وقال في المغني: سنده ضعيف ،وإنما يعرف هذا عن ابن المسيب ،متفق على ضعفه

 وقال ولده: فيه سليمان بن عمرو مجمع على ،وفيه رج  لم يسم ،ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه ،قول سعيد

 .‘‘وقال الزيلعي: قال ابن عدي: أجمعوا على أنه يضع الحديث ،ضعفه

ـ الرياض،الطبعة األولى ۴۴۸،رقم: ۸/۲۵۴الفتح السماوي: 2 ـ .۱۴۰9،ت:أحمد مجتبى السلفي،دار العاصمة   ه
 . هـ۱۴۱۲بيروت،الطبعة األولى،دار إحياء التراث العربي ـ ۴۱۲،رقم:۱9۴الاافي الشاف:ص: 3
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 في السادس واألربعين الحايم الترمذي في النوادر’’  رکےکضرفامےتضںیہ:

 بوداودأ هريرة، وفيه سليمان بن عمرو وهوالمائة من حديث أبي  بعد

 .‘‘النَخَعِي، أحد من التهم بوضع الحديث

ضرتذمی ض lمیکح ضاےس ضںیمض‘‘ ونادر’’ ےن ضوسایھچسیل ضاکی ض ںیم

یکضدحثیضےسضرختجیضایکےہ،ضاسضیکضدنسضںیمضامیلسنضنبضرمعوضےہضاورض rاوبرہری 

یضےہ،ضہیضانضںیمضےسضاکیضےہضںیہنجضدحثیضڑھگ م
َع

 

خ
َ

 

ن

ےنضںیمضمہتمضرقارضو ضاوبداودض

 دایایگےہ۔

 اکضالکمضlالعہمضاریمضاعنصین

‘‘التنوير’’  lالعہمضاریمضاعنصینض

1
 ،لضعفه المصنف رمز’’  ںیمضےتھکلضںیہ: 

: الترمذي شرح في العراقي قال النَخَعِي، عمرو بن سليمان فيه ألن

: الزيلعي قال ،ضعفه على متفق ،النَخَعِي داود أبو هو عمرو بن سليمان

 بن سعيد قول من أنه والمعروف ،الحديث يضع أنه على أجمعوا

 .‘‘يسم لم راو وفيه ،شيبة أبي ابن ورواه ،المسيب

ضاسضےئلضہکضاسضضlفنصمض ےنضاسضرپضفعضضیکضالعتمضاگلیئضےہ،

ضرعا ضےہ، ی م
َع

 

خ
َ

 

ن

ض  ںیمضاہکضےہ:ض‘‘ رشحضرتذمی’’ ےنضضlیقضںیمضامیلسنضنبضرمعو

یضےہ،ضوجضہکضقفتمضہیلعضفیعضضےہ،ضزیعلیض م
َع

 

خ
َ

 

ن

ےنضاہکضضlامیلسنضنبضرمعوضاوبضداؤدض

ضرواتیضےکضابرےضںیمضاےہضہکضاسضرپضاامجعضےہضہکضہیضدحثیضڑھگاتضےہ،ضاورض سض

ضlرعموفضہیضضےہہکضہیضانبضبیسمض ےنضضlاکضوقلضےہ،ضاورضاےسضانبضایبضہبیشضض

 رضںیہنضےہ۔رواتیضایکضےہ،ضاورضاسضںیمضاکیضراویضاکضانمضذموک

                                                      

  ـ .ه۱۴۴۸األولى  الطبعة،الرياض ـ ماتبة دار السالم،محمد إسحاق محمد إبراهيم،ت:۴۴۸9،رقم:۱/۱۵۱:التنوير 1



 33  مجنپ( )ہصح

یضافیسضاعرمیض م
َع

 

خ
َ

 

ن

دنسضںیمضوموجدضراویضاوبداؤدضامیلسنضنبضرمعوضنبضدبعاہللضنبضوبہض

ھ۱۱۱ – ۲۵۱وکیفضاقیض)اوتملیفضامنیبض

1
 (ےکضابرےضںیمضضاہمئضراجلضاکضالکم

رشکیضےسضلقنضرکےتضںیہضہکضاوہنںضےنضضlاحظفضاوبضاولدیلضایطیسل

عمرو النَخَعِي من كثرة ما سليمان بن  مالقينا من ابن عم لنا’’ رفامای:

‘‘الحديث في ياذب

یضاسیجض.2 م
َع

 

خ
َ

 

ن

ںیمہضاےنپضاچچضیکضاوالدضںیمضامیلسنضنبضرمعوض

 رثکتضےسضدحثیضںیمضوھجٹضوبےنلضواالضہنضالم۔

‘‘ كذاب’’ ےنضذباتضوخدضامیلسنضنبضرمعوضوکضضlاحظفضاوبضاولدیلضایطیسل

اہکضےہ

3
 ۔

ال أرى في الدنيا أكذب ’’ رفامےتضںیہ:ضضlااممضااحسقضانبضراوہہی
 ںیمضےنضداینضںیمضاسضےسضزاید ضوھجٹضوبےنلضواالضںیہنضداھکی۔.4‘‘منه

                                                      

ضضlااممضاخبریض1 ھضےکضدرایمنضوہاض۱۱۱اورض۲۵۱ںیمضوموصفضوکضانضارفادضںیمضذرکضایکضےہضنجضاکضااقتنلض‘‘ ااتلرخیضاریغصل’’ےنض

 (.هـ۱۴۰۵بيروت،الطبعة األولى دار المعرفة ـت:محمود إبراهيم زايد،۸/۸۴۴الصغير:)التاريخ  ےہ

 . هـ۱۴۴۸األولى الطبعة،ـ بيروت العلمية الاتب دار،۵۴۵،رقم:۴/۱۴۸الجرح والتعدي :  2

 القاهرة،ية ـ الفاروق الحديث،عمر محمد بن علي األزهريبو أ،ت:۴۸۴،رقم:۸۴۰ص:سؤاالت البرذعي: 3

 . هـ۱۴۴۰األولىالطبعة 

 الطبعة األولى،بيروتـ  سالميةاإلبو غدة،ماتبة المطبوعات أ،ت:عبدالفتاح ۴۵۴۴،رقم:۴/۱۵۵لسان الميزان: 4

 . هـ۱۴۸۴

 ’’انضاافلظضاکضایسقضض
ل
ر َ
 
 ؤساالتضال
م
حدثني مسلم بن الحجاج، قال: سمعت إسحاق بن راهوية، ’’ںیمضانضاافلظضےسضےہ:ضض‘‘َذی

قال: أتيت أبا داود سليمان بن عمرو، فقلت في نفسي: ألسألنه عن شيء ال أعرف فيه من قول المتقدمين 

شيئا، فقلت له: يا أبا داود! ما عندك في التوقيت بين دمي المرأة في أقله وأكثره؟ فقال: أخبرنا أبو طوالة، 

 معاذ بن جب ، قالوا: أق  الحيضعن أنس، ويحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، وفالن، عن فالن، عن 

 .ثالث، وأكثره عشر، وما بين دمي المرأة خمسة عشر، فقلت في نفسي: اذهب، فليس في الدنيا أكذب منك

اني، عن إسحاق بن راهوية، قال: جلست إلى سليمان بن عمرو، تَسْهُحدثني أبو زرعة، حدثنا أبو علي القُ

ان؟ فقال: حدثنا عبيد اهلل، عن نافع، عن ابن عمر. وحدثنا أبو فقلت: ما تقول في الراهن والمرتهن، يختلف
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‘‘الجرح والتعدي ’’   lاحظفضاوبضاحمتض

1
ض  كان  ’’ ںیمضرفامےتضںیہ:

سليمان أحدهما  :ع شيخان ضعيفان يضعان الحديث، ويفتعالنخَفي النَ
 كان كذابا، الحديث،بن عمرو النَخَعِي، وهو ذاهب الحديث، متروك 

 .‘‘وامتنع من قراءة حديثه

عضںیمضدوضویشخضفیعضضںیہ،ض

َ

 

خ
َ

 

ن

انضدوونںضااحدثیضڑھگےت،ضرتاےتشضےھت:

یضےہ،ضہیضذابہضادحلثی م
َع

 

خ
َ

 

ن

رتموکضادحلثیضےہ،ضہیض،ضںیمضاکیضوتضامیلسنضنبضرمعوض

انضیکضضlرفامےتضںیہضہکضریمےضوادل(ضاوبضاحمتض lدبعضارلنمحض) ذکابضاھت،

 ااحدثیضڑپےنھضےسضرکضےئگضےھت۔

وذكر عنه أشياء ، كان آية ’’ رفامےتضںیہ: lاحظفضاوبضزرہعضرازی

‘‘وغلظ القول فيه جدا ،منارة

  و ض.2

ی

ےنضضl،ضاسضےکضدعبضاوبضزرہعضآتیضت

یضیکضرکنمضزیچںیضلقنضںیک،ضاورضانضےکضابرےضںیمضتہبضزاید ضتخسضابتض م
َع

 

خ
َ

 

ن

اوبضداؤدض

 ۔ضیہک

آفة  ’’ رفامےتضںیہ:اکیضدورسےضومعقضرپض lرازیاحظفضاوبضزرہعض

‘‘من اآلفات

3. 
                                                                                                          

)سؤاالت ‘‘ القول قول الراهن، فقلت: ال أدري في الدنيا أكذب من هذا حازم، عن سه  بن سعد، قاال:

ـ  الفاروق الحديث،عمر محمد بن علي األزهريبو أ،ت:۴۸۴،۴۸۵،رقم:۸۴۰ص:البرذعي:  الطبعةالقاهرة،ية

 (.هـ۱۴۴۰األولى

 . هـ۱۴۴۸األولى الطبعة،ـ بيروت العلمية الاتب دار،۵۴۵،رقم:۴/۱۴۸الجرح والتعدي : 1

 . هـ۱۴۴۸األولى الطبعة،ـ بيروت العلمية الاتب دار، ۵۴۵،رقم:۴/۱۴۸الجرح والتعدي : 2

 الفاروق الحديثيةت:أبو عمر محمد بن علي األزهري،،۱۴۸رقم:،۴۸۲ص::سؤاالت البرذعي ألبي زرعة 3

 . هـ۱۴۴۰األولى الطبعة،ـ القاهرة
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ض ضیلع ض ضضlنبضدمینیاامم ‘‘كان من الدجالين ’’ رفامےتضںیہ:

ہیض.1

 داجولںضںیمضےسضاھت۔

 سليمان اسمه النَخَعِي داود وأبو’’ رفامےتضںیہ:ضlاحظفضییحیضنبضنیعم

 رج  ببغداد يان ولم ،قدري ،خبيث كذاب ،سوء رج  كان ،عمرو بن

‘‘الحديث يضع كان ،النَخَعِي داود أبي من خير وهو إال

یض .2 م
َع

 

خ
َ

 

ن

اوبضداؤدض

ذکابضاورضثیبخضآدیمضاھت،ضاورضدقریضض،اسضاکضانمضامیلسنضنبضرمعوضےہ،ضہیضاکیضربا

 ضاھت،ضدغبادضاکضرہ

ی

یضےسضرتہبضت م
َع

 

خ
َ

 

ن

 ،ضہیضدحثیضڑھگاتضاھت۔رفدضاوبضداودض

 وكان أكذب’’  اکیضدورسےضومعقضرپضرفامےتضںیہ:ضlاحظفضییحیضنبضنیعمض

‘‘الناس

 اورضہیضولوگںضںیمضبسضےسضڑباضوھجاٹضاھت۔. 3

ضرپضرفامےتضںیہ:ضlاحظفضییحیضنبضنیعمض كذاب ’’ اکیضدورسےضاقمم

عضاکضذکابضےہ. 4‘‘عخَالنَ

َ

 

خ
َ

 

ن

 ۔

 سليمان :واسمه ،أبو داود النَخَعِي’’ :رفامےتضںیہ lااممضادمحضنبضلبنح

]كذا في األص ، والصحيح: بن، كما  سئ  شريك عن ،وكان كذابا ،بن عمرو

یضض.6‘‘عخَذلك كذاب النَ :عبد اهلل عنه فقال [5في الضعفاء الابير م
َع

 

خ
َ

 

ن

اوبضداودض

                                                      

 الطبعة األولى،بيروتسالميةـ بو غدة،ماتبة المطبوعات اإلأ،ت:عبدالفتاح ۴۵۴۴،رقم:۴/۱۵۵لسان الميزان: 1
 . هـ۱۴۸۴
 .بيروت  ـالقلم  ت:عبد اهلل أحمد حسن،دار،۸۴۱۵،رقم:۱/۴۰۱:تاريخ يحيي بن معين برواية الدوري 2
 .بيروت  ـالقلم  ت:عبد اهلل أحمد حسن،دار،۴9۵۴،رقم:۸/۴۰۵:تاريخ يحيي بن معين برواية الدوري 3
محمد كام  القصار،مطبوعات مجمع اللغة العربية ـ ت:،9،رقم:۱/۵۱:معرفة الرجال برواية ابن محرز 4

 . هـ۱۴۰۵دمشق،الطبعة
ـ .۱۴۰۴ األولى ،الطبعةبيروتـ جي،دار الاتب العلميةعمين قلت:عبد المعطي أ،۵۸۰،رقم:۸/۱۴۵:الابير الضعفاء 5  ه
 الثانية الرياض،الطبعة ـالخاني  دارت:وصي اهلل بن محمد عباس،،۴۵۵9،رقم:۸/۵۴۸:ومعرفة الرجال العل  6

 . هـ۱۴۸۸
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ضاورضہیضذکابضےہ،ضرشکیضنبضدبعضاہللض ےسضاسضضlاکضانمضامیلسنضنبضرمعوضےہ،

عضاکضذکابضےہ۔ضlےکضابرےضںیمضوپاھچضایگضوتضرشکیض

َ

 

خ
َ

 

ن

 ےنضاہکضہکضہیض

ضضlااممضادمحضنبضلبنح أبو داود ’’ اکیضدورسےضاقممضرپضرفامےتضںیہ:

‘‘الناس كذبمن أ النَخَعِي

یضولوگںضںیمضبسضےسضڑباضوھجاٹضےہ۔ض.1 م
َع

 

خ
َ

 

ن

 اوبضداودض

‘‘التاريخ الابير’’  lااممضاخبریض

2
 معروف بالاذب،’’ رفامےتضںیہ:ضںیمض

وھجٹضوبےنلںیمضرعموفضےہ،ضہیضابتضہبیتقضاورضااحسقضضہی .‘‘قال قتيبة وإسحاق

 ےنضیہکضےہ۔

‘‘الضعفاء الصغير’’ ےنضضlیہیضالکمضااممضاخبریض

3
 ںیمضیھبضایکضےہ۔ 

‘‘الصغير التاريخ’’ lااممضاخبری

4
رماه قتيبة و ’’ںیمضرفامےتضںیہ:ض 

 ہبیتقضاورضااحسقضےنضاےسضوھجٹضوبےنلضںیمضمہتمضرقارضدایضےہ۔ .‘‘إسحاق بالاذب

‘‘الانى’’  lااممضملسمض

5
 .‘‘رماه إسحاق وقتيبة’’ ضرفامےتضںیہ:ضںیم 

‘‘أحوال الرجال’’  lاحظفضاربامیہضنبضوقعیبضوجزاجینض

6
ضںیمضرفامےت 

 ہیضدحثیضڑھگاتضاھت۔ض.‘‘كان يضع الحديث ’’ ںیہ:ض

                                                      

 الجامعة اإلسالمية،۴۸۲۵،رقم:9/۴۵۴۱:مسائ  اإلمام أحمد بن حنب  وإسحاق بن راهوية برواية المروزي 1
 . هـ۱۴۸۵األولى الطبعة،ـ المدينة المنورة

 الطبعة الثانيةبيروت، أحمد عطا،دار الاتب العلميةـ  ت:مصطفى عبد القادر،۱۲۵۴، رقم: ۴/۴۵:تاريخ الابيرال 2
 . هـ۱۴۸9
 . هـ۱۴۰۵بيروت،الطبعة األولى دار المعرفةـ ت:محمود إبراهيم زايد،،۱۴۴،رقم:۵۵الضعفاء الصغير:ص: 3
 . هـ۱۴۰۵بيروت،الطبعة األولى المعرفة ـدار ت:محمود إبراهيم زايد،،۸/۸۵۵التاريخ الصغير: 4
 المدينة المنورة،ـ ت:عبد الرحيم محمد أحمد القشقري،الجامعة اإلسالمية ،۱۰۴۸،رقم:۴۰۸الانى و األسماء:ص: 5

 . هـ۱۴۰۴األولى الطبعة
،ت:عبد العليم عبد العظيم البستوي،حديث أكادمي ـ فيص  آباد ـ ۴۵9،رقم:۴۴۰أحوال الرجال:ص: 6

 . هـ۱۴۱۱باكستان،الطبعة األولى
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م  َ َ
َ

 

‘‘المعرفة والتاريخ’’  lیضاحظفضوقعیبضنبضایفسنضف

1
ضںیمضرفامےت 

اسمه سليمان بن عمرو، قدري، رج  سوء،  ،النَخَعِيأبو داود ’’ ںیہ:ض

یضاکضانمضامیلسنضنبضرمعوضےہ،ضہیضدقریض. ‘‘ب مجاوبهكان ياذّ ،كذاب م
َع

 

خ
َ

 

ن

اوبضداؤدض

 ےہ،ضرباضصخشضےہ،ضوھجاٹضےہ،ضہیضاےنپضوجابضدےنیضواےلضوکضوھجاٹضاتہکضاھت۔

ض ‘‘الضعفاء والمتروكين’’ lااممضاسنیئض

2
متروك ’’ رفامےتضںیہ:ضضںیم 

 ہیضرتموکضادحلثیضےہ۔ .‘‘الحديث

‘‘المجروحين’’ lاحظفضانبضابحنض

3
 وكان رجال’’ںیمضرفامےتضںیہ:ض 

ال  ،وكان قدريا ،يضع الحديث وضعا [كان]صالحا في الظاهر إال أنه 

وال ذكره إال من طريق  ،على جهة االختبار الإ تح  كتابة حديثه

دحںیثیضڑھگاتضاھت،ضًانیقیضہیضاظرہضںیمضاکیضکینضاورضاصحلضآدیمضاھت،ضاہتبلضہیضض.‘‘االعتبار

اورضہیضدقریضاھت،ضاسضیکضدحوثیںضوکضااحتمنضےکضوطرضرپضانھکلضالحلضےہ،ضاورضاسضاکضذرکض

 رصفضاابتعرضےکضوطرضرپضرکانضالحلضےہ۔

‘‘ قبول األخبار’’ lاحظفضاوبضااقلمسضدبعاہللضنبضادمحضیخلبض

4
ضںیمضرفامےت 

 اھت۔ضذکابہیضرباضصخشضاھت،ضض.‘‘اكذابكان رج  سوء، ’’  ںیہ:
                                                      

  . هـ۱۴۱۰،ت:أكرم ضياء العمري،ماتبة الدار ـ المدينة المنورة،الطبعة األولى۴/۵۴المعرفة والتاريخ: 1

  الطبعة األولى،بيروت دار المعرفةـ :محمد إبراهيم زايد،،ت۸۴۴،رقم:۱۲۵الضعفاء والمتروكين للنسائي:ص: 2

 . هـ۱۴۰۵

 . هـ۱۴۱۸زايد،دار المعرفة ـ بيروت،الطبعة إبراهيمت:محمود ،۱/۴۴۴المجروحين: 3

 دارالاتب العلمية ـ بيروت،بي عمرو الحسيني بن عمر،أ،ت:9۲۵:،رقم۸/۴۴۴قبول األخبار ومعرفة الرجال: 4

 . هـ۱۴۸۱الطبعة األولى



 مجنپ()ہصحض  3۲

ال يح  ألحد أن يروي عن ’’ رفامےتضںیہ:ضضlاحظفضزیدیضنبضاہرونض

‘‘بن عمرو النَخَعِي الاوفيسليمان 

یسکضےکضےئلضیھبضالحلضںیہنضہکضو ضض .1

یضوکیفضےسضرواتیضرکے۔ م
َع

 

خ
َ

 

ن

 امیلسنضنبضرمعوض

‘‘الاام ’’  lاحظفضانبضدعیض 

2
 وسليمان بن عمرو’’ ںیمضرفامےتضںیہ: 

اورضامیلسنضےکضابرےضںیمضاہمئضاکضاامجعض .‘‘اجتمعوا على أنه يضع الحديث

 ےہضہکضو ضدحںیثیضڑھگاتضاھت۔

‘‘الضعفاء والمتروكون’’ lاحظفضدارضینطق

ض 3  ،كذاب ’’ ںیمضرفامےتضںیہ:

ےنضاےسضضlہیضذکابضےہ،ضادمحضنبضلبنحضض.‘‘رماه أحمد بن حنب  بالاذب

 ذکبضیکضرطفضوسنمبضایکضےہ۔

‘‘والانى األسامي’’ lاحمکضاوبضادمحاحظفض

4
ض   متروك’’ ںیمضرفامےتضںیہ:

 .‘‘حديثال

ض ضضlاحظفضادمحضنبضاصحلض هذا معلى ’’ اکیضرواتیضےکضتحتضرفامےتضںیہ:

 ،معلى :منهم ،عة الاذابين الذين يضعون الحديث بالاوفةسبأحد ال
                                                      

،ت:عادل أحمد عبدالموجود وعلي محمد معوض،دار الاتب ۴۴۴،رقم:۴/۸۸۰الاام  في الضعفاء: 1

 . العلمية ـ بيروت

،ت:عادل أحمد عبدالموجود وعلي محمد معوض،دار الاتب ۴۴۴،رقم:۴/۸۸۲الاام  في الضعفاء: 2

 .العلمية ـ بيروت 

 ،الرياض ماتبة المعارف ـعبد القادر، ، ت:موفق بن عبد اهلل بن۵۱۴،رقم:۴۰9الضعفاء والمتروكون:ص: 3

 . هـ۱۴۰۴الطبعة األولى

 ،ت:أبي عمر محمد بن علي األزهري،الفاروق الحديثيةـ  القاهرة،الطبعة۸۴۱۰،رقم:۴/۱9۴األسامي والانى: 4

   . هـ۱۴۴۵األولى
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‘‘النَخَعِيوأبو داود سليمان بن عمرو 

یضاُنضاستضوھجوٹںضںیمضےسض. 1

معل

ہیض

یضےہ،ضاورضاوبضداؤدضامیلسنضنبض

معل

ےہضوجضوکہفضںیمضدحثیضڑھگےتضںیہ،ضانضںیمضےسض

یضےہ۔ م
َع

 

خ
َ

 

ن

 رمعوض

ضاشینوپری ضاحمک ضاہلل ضدبع ضاوب ‘‘المدخ ’’ lاامم

2
ضںیہ:ضضںیم   رفامےت

األئمة الثقات أحاديث  روى عن أه  المدينة وأه  الشام عن’’

موضوعة، كذبه أحمد وغيره، ولست أشك في وضعه الحديث على 

ضےکضااستنبضہیضدمہنیضاورضاشمضےکضہقثضاہمئ .‘‘ما ذكر من تقشفه وكثرة عبادته

ذکابضضاورضانضےکضالعو ضےنضضlادمحضےسضنمضڑھگتضدحںیثیضلقنضرکاتضاھت،ضاےس

ہکیضداسیھبضکشضںیہنضےہ،ضابووجذراضںیمضڑھگےنرضےھجمضاسضےکضدحںیثیضےہ،ضاواہک

 اسضےکضابرےضںیمضگنتضاحلضرانہضاورضرثکتضےسضابعدتضرکےنضاکضذرکضایکضاجاتضےہ۔

ض  ضاحمک ضضlاامم ضرفامےتضںیہ: يضع  ،كذاب ’’ اکیضدورسےضومعقضرپ

‘‘، يروي عن جماعة من التابعين، ويقال له: أبو داود النَخَعِيالحديث

3. 

رواتیضرکاتضےہ،ضاورضہیضوھجاٹضےہ،ضدحثیضڑھگاتضےہ،ضاتنیعبضیکضاکیضامجتعضےسض

یضاہکضاجاتضےہ۔ م
َع

 

خ
َ

 

ن

 اےسضاوبضداؤدض

 يقطع كان حفص بن غياث ال ’’ رفامےتضںیہ:ض lاحظفضامثعنضنبضایبضہبیش 
                                                      

 القاهرة،الطبعة،ت:أبي عمر محمد بن علي األزهري،الفاروق الحديثيةـ  ۸۴۱۰،رقم:۴/۱9۴األسامي والانى: 1

   . هـ۱۴۴۵األولى

 الطبعة،بيروت ـمؤسسة الرسالة ،هادي عمير المدخليبن ربيع ت:،۴۰،رقم:۱۴۸:ص:المدخ  إلى الصحيح 2

 . هـ۱۴۰۴األولى
 ،بيروت ـ دار الغرب اإلسالمي،موفق بن عبد اهلل بن عبد القادرت:،۵9،رقم:۱/9۲:سؤاالت السجزي للحاكم 3

 . هـ۱۴۰۲األولى الطبعة



 مجنپ()ہصحض  4۱

‘‘على أحد بالاذب إال على أبي داود النَخَعِي

صفحضنبضایغثضیسکضوکض .1

یضےک۔ م
َع

 

خ
َ

 

ن

 یعطقضوطرضرپضوھجاٹضںیہنضےتہکضےھتضوساےئضاوبضداودض

‘‘االستغناء’’ l اربلاحظفضانبضدبعض 

2
هو عندهم ’’ :ضرفامےتضںیہضںیم 

 ،كذبه يحيى وأحمد وقتيبة وشريك وإسحاق،كذاب يضع الحديث

ہیضاہمئضےکضزندکیض .‘‘وتابعهم سائر أه  العلم بالحديث وتركوا حديثه

ضl،ضرشکیl،ضہبیتقl،ضادمحlذکابضےہ،ضدحںیثیضڑھگاتضےہ،ضاےسضییحی

ضlاورضااحسقض ےہ،ضاورضدرگیضالہضملعضےنضانضیکضاابتعضیکضےہ،ضاورضےنضوھجاٹضرقارضدایض

 اوہنںضےنضاسضیکضدحثیضوکضرتکضرکدایضےہ۔

‘‘األحاام الوسطى’’  lایلیبشضاحظفضدبعضاقحلض 

3
 رفامےتضںیہ:ضضںیم 

اسضابتضرپض. ‘‘أجمعوا على أن أبا داود بن عمرو كان يضع الحديث’’

 اامجعضےہضہکضاوبضداؤدضنبضرمعوضدحثیضڑھگاتضاھت۔

‘‘األباطي  والمناكير’’ ےنضضlاحظفضوجزاقینض

4
ںیمضاکیضدحثیضےکض 

                                                      

 ت:محمد كام  القصار،مجمع اللغة العربية ـ دمشق،، ۲۴۴،رقم:۸/۸۴۵معرفة الرجال عن يحيي بن معين: 1
 . هـ۱۴۰۵الطبعة
 عبد اهلل مرحول السوالمة،دار ابن تيمية ـ الرياض،،ت:۵۴۴،رقم:۱/۵۰۴اإلستغناء في معرفة المشهورين: 2

 . هـ۱۴۰۵الطبعة األولى
 . هـ۱۴۱۵الطبعة ،الرياضـ ماتبة الرشد ،صبحي السامرائيي والسلف،ت:حمدي ۴/۱۴۴األحاام الوسطى: 3
 ـ الهند،الطبعة ة السلفيةطبعالم،عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي،ت:۴رقم:،۱/۴:والمناكير باطي األ 4

 . هـ۱۴۰۴األولى

 ووهب بن ،وعمرو بن عبيد المعتزلي ،منهم: محمد بن السائب الالبي’’یکضابعرتضالمہظحضوہ:ضضضضlاحظفضوجزاقینض

 وإسحاق ،وأبو داود سليمان بن عمرو النَخَعِي ،ومحمد بن سعيد الشامي المصلوب في الزندقة ،وهب القاضي

 ،والمغيرة بن سعيد الاوفي ،وغياث بن إبراهيم النَخَعِي ،وأحمد بن الحسن بن أبان المصري ،يطِلَبن نجيح المَ

ومحمد  ،يانِمَرْومحمد بن عااشة الاِ ،ومأمون بن أحمد الهروي السلمي ،يارِبَيْوَوأحمد بن عبد اهلل الجُ
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تحتضدنچضذکابضاورضواضعضراوویںضوکضذرکضایکضےہ،ضنجضںیمضاوبضداؤدضامیلسنضنبضرمعوض

یضیھبضوموجدضےہ۔ م
َع

 

خ
َ

 

ن

 

‘‘ميزان االعتدال’’ lاحظفضذیبہض 

1
ض   سليمان بن’’ ںیمضرفامےتضںیہ:

یضذکابضےہ۔ض.‘‘عمرو، أبو داود النَخَعِي الاذاب م
َع

 

خ
َ

 

ن

 امیلسنضنبضرمعو،ضاوبداؤدض

ضانبضایمجعلض  ‘‘الاشف الحثيث’’ےنضlالعہمضطبسض

2
امیلسنضنبض ںیم 

احظفضانبضض،lنبضنیعمضض،ضاحظفضییحیlہہکضرکضااممضادمحضنبضلبنحض ‘‘ ذکاب’’ رمعوضوکض

ضlابحنض ضاحظفضانبضدعی ،lض ضاحمک ضاامم ،lضاحظفضرشکیض ےکضضlاور

 اوقالضذرکضےئکضںیہ۔

ض ‘‘لسان الميزان’’  lاحظفضانبضرجحضالقسعینض

3
الاالم ’’ ںیمضرفامےتضںیہ:ض 

فقد كذبه ونسبه إلى الوضع من المتقدمين والمتأخرين  ،فيه ال يحصر

ںیمض)انبضض.‘‘ممن نق  كالمهم في الجرح أو ألفوا فيه فوق الثالثين نفسا

ضوکضlرجحض (اتہکضوہںضہکضاسضرپضےئکضےئگضالکمضاکضامشرضرکانضنکممضںیہن،ضانچہچنضاسض

وھجاٹضرقارضدےنیضواےل،ضاورضوعضضدحثیضیکضاجبنضوسنمبضرکےنضواےلضدقتمنض

اورضاتمرخنیضںیمضےسضسیتضےسضزادئضاےسیضارفادضںیہضنجضاکضالکمضرجحضںیمضلقنضایکضایگض

                                                                                                          

ممن يطول ذكرهم في هذا الموضع، فهؤالء كلهم كذابون وضاعون، ال  ،وغيرهم ،يانِاَايْبن القاسم الطَ

، وأديانهميجوز قبول خبرهم، وال االحتجاج بحديثهم، ويجب على الحفاظ بيان أمورهم، وإظهار أحوالهم 

 .‘‘وليترك حديثهم، وال ياون ذلك غيبة

 . بيروت ـ علي محمد البجاوي،دار المعرفةت:،۴۴9۵،رقم:۸/۸۱۵االعتدال: ميزان 1

ـ بيروت،الطبعة األولى ۴۴۱،رقم:۱۴۰الاشف الحثيث:ص: 2 ـ .۱۴۰۴،ت:صبحي السامرائي،ماتبة النهضة العربية   ه
 بيروت،الطبعةسالميةـ بو غدة،ماتبة المطبوعات اإلأ،ت:عبد الفتاح ۴۵۴۴،رقم:۴/۱۵۵لسان الميزان: 3

 . هـ۱۴۸۴األولى



 مجنپ()ہصحض  4۱

 ضےہ۔اجاتضےہضایضاوہنںضےنضنفضرجحضرپضوکیئضاتفیلضیک

‘‘تنزيه الشريعة’’ ےنضضlالعہمضانبضرعاقض 

1
نضنبضںیمضاوبضداؤدضامیلس 

یضوکضواضنیع م
َع

 

خ
َ

 

ن

ضو رمعوض  lنیمہتمضیکضرہف ِتسضںیمضامشرضرکےکضاحظفضانبضرجحالقسعینض

 ےکضالکمضرپضاافتکءضایکضےہ۔

  رواتیضرطبقیضامیلسنضنبضرمعوضوکیفضضاکضمکح

 ،lویلضادلنیضرعایق،احظفضlزنیضادلنیضرعایقض احظف،ضlاحظفضزیعلی

ضالعہمضانمویضlرجحضالقسعینضاحظفضانبض ضوکذرکضlاور  ےنزریضثحبضرواتیض

 فعضضدشدیضیکضرطفضااشر ضایکےہ۔رکےکضاسضےکض

ضوکض ضراویضامیلسنضنبضرمعو درجضذلیضاہمئضراجلضےنضڑباضزینضدنسضںیمضوموجد

 وھجاٹ،ضاذکبضاانلسضاورضدحثیضڑھگےنضواالضرقارضدایضےہ:

ضlرشکیضاحظف ضlااحسقضنبضراوہہیااممض، ضlاحظفضاوبزرہع، ااممض،

،ضl،ضااممضاخبریl،ضااممضادمحنبضلبنحl،ضاحظفضییحیضنبضنیعمضlانبضدمینی

م احظفضوقعیبضنبض،ضlاحظفضاربامیہضنبضوقعیبضوجزاجینض َ َ
َ

 

ااممض،ضl یایفسنضف

احظفضاوبضااقلمسضدبعاہللضنبض،ضlانبضابحنضاحظف،ضlظفضاوباحمتاح،ضlاسنیئ

ضlادمحضیخلبض ضاحظفضانبضدعیlزیدیضنبضاہرونضاحظف، ،lض ضدارینطقاحظفض،

lض ضlاحظفضادمحضنبضاصحلض، ضاحظفضامثعنضنبضایبضlاحظفضاحمکضاشینوپری، ،

ض،l،ضاحظفضوجزاقینضl،ضاحظفضدبعضاقحلضایلیبشضl،ضاحظفضانبضدبعضاربلlہبیش
                                                      

 ،بيروت ـالعلمية  ،دار الاتبعبد اهلل محمد الصديقو ،ت:عبد الوهاب عبد اللطيف۵۸رقم:، ۱/۵۵الشريعة: تنزيه 1

 . هـ۱۴۰۱الطبعة الثانية
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 ۔ضlاوراحظفضانبضرجحالقسعین lاحظفضذیبہ

ضایبنضرکانضدر ِتسےکضااستنبضےسضملسو هيلع هللا ىلصاسضرواتیضوکآپذہلاضاسضدنسضےسض

 ںیہنضےہ۔

 رطبقیضاوبضاجرودضزایدضنبضذنمرضوکیفضرواتیض 

‘‘جمع الجوامع’’ےنض lویسیطہیضرواتیضااممض

یکضضlںیمضرکسعی 1

 وماظعضےکضوحاہلضےسضذرکضیکضےہ:

 يعبثعن علي قال: أبصر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم رجال ’’ 

 .‘‘لخشعت جوارحهأما هذا لو خشع قلبه الصالة، فقال:  بلحيته في

ےنضاکیضآضدیمضوکضداھکیضہکضملسو هيلع هللا ىلص آپضتیضےہضہکضاےسضروضrرضحتضیلع

لضںیمضےنضرفامضای:ارگضاسضضےکدملسو هيلع هللا ىلص و ضامنزضںیمضا ینضداھ یضےسلیھضراہاھت،ضآپض

ا ءضرُپوکسنضرےتہ۔

 

ض
ع
 وشخعضوہاتضوترضورضاسضےکضا

 دایتسبضںیہنضےہ۔‘‘ وماظعضرکسعی’’ واحضضرےہضہکضدنب ضوکضاتاحلض ونٹ:ض

 الکماہمئضاکضرواتیضرپض

 اکضوقلض  lویسیطااممض

‘‘جمع الجوامع’’ lااممضویسیط

2
ضزریضثحبضرواتیضذرکضرکےنضںیم 

 .‘‘وفيه: زياد بن المنذر متروك ،العساري في المواعظ’’ ےکضرفامےتضںیہ:ض
                                                      

 . هـ۱۴۸۵،،دار السعاده،الطبعة۸۰۰۴،رقم:۱۲/۸۴۲جمع الجوامع: 1
 . هـ۱۴۸۵،،دارالسعاده،الطبعة۸۰۰۴،رقم:۱۲/۸۴۲جمع الجوامع: 2
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ےنضاسضوکضوماظعضںیمضلقنضایکضےہ،ضاسضیکضدنسضںیمضزایدضنبضذنمرضےہ،ضlرکسعیض

 ۔ضوجضہکضرتموکضےہ

ضادلنیضیلعضیقتمضدنہیض ‘‘كنز العمال ’’ ےنضضlالعہمضالعء

1
ںیمضالعہمض 

 اافتکءضایکضےہ۔رپضضےکضالکمضوکضلقنضرکےنضlویسیط

 – ۲۵۱)اوتملیفضامنیبضوکیفدضراویضاوبضاراجرودضزایدضنبضذنمرضا یمضیفقضدنسضںیمضوموج

ھ۲۲۱

2
 ےکضابرےضںیمضاہمئضراجلضاکالکمض(

ليس يساوي ، عدو اهلل ،كذاب ’’:رفامےتضںیہضlاحظفضانبضنیعمض

‘‘فلسا

3
 وھجاٹضےہ،ضاہللضاکضدنمشضےہ،ضاکیضہسیپضےکضرباربضیھبضںیہنضےہ۔.

ض lاحظفضییحیضنبضنیعم زياد  ،أبوالجارود’’ یہضاکیضہگجضرفامےتضںیہ:

‘‘وليس بثقة,،بن المنذر

 اوبضاراجرودضزایدضنبضذنمرضہقثضںیہنضےہ۔ض.4

 وهو كذاب’’ اکیضدورسےضومعقضرپضرفامےتضںیہ:ضضlاحظفضییحیضنبضنیعمض

‘‘خبيث

5. 

‘‘التاريخ الابير’’ lااممضاخبری

6
 .‘‘يتالمون فيه’’ںیمضرفامےتضںیہ: 

                                                      

ـ .۱۴۴۴،ت:باري حياني،دار الرسالة العالمية ـ بيروت،الطبعة األولى ۸۸۵۴۰،رقم:۲/۱9۴كنزالعمال: 1  ه
ضوکضانضارفادضںیمضذرکضایکضےہضنجضاکضااقتنلضضlااممضاخبریضض2 ض ضزایدضنبضذنمر ضض۲۵۱ےنضاوبضاراجرود  ھضےکضدرایمنضوہاضےہ۲۲۱اور

 (.هـ۱۴۰۵بيروت،الطبعة األولى دار المعرفة ـت:محمود إبراهيم زايد،،۸/۱۰۴)التاريخ الصغير:

ـ بيروت . عبد الموجود وعلي محمد معوض،دار الاتب حمدأ،ت:عادل ۵9۰،رقم:۴/۱۴۸الاام : 3  العلمية 
 .بيروت  ـالقلم  ت:عبد اهلل أحمد حسن،دار،۸۱۲۰،رقم:۱/۴۸۵:تاريخ يحيي بن معين برواية الدوري 4

 .بيروت  ـالقلم  ت:عبد اهلل أحمد حسن،دار،۸۸۴۴،رقم:۱/۴۴۴:تاريخ يحيي بن معين برواية الدوري 5

 الثانية عطاء،دار الاتب العلميةـ  بيروت،الطبعة،ت:مصطفى عبد القادر أحمد ۱۸۵۵،رقم:۴/۴۴۱التاريخ الابير: 6

 . هـ۱۴۸9
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 دحمنیثضےنضاسضےکضابرےضںیمضالکمضایکےہ۔

ض ضاخبری ‘‘الصغير التاريخ’’ lاامم

1
ض ںیم  ضںیہ: رماه ابن ’’ رفامےت

 .‘‘معين
 ال تحدث عن ’’ ےسضاہک:ضضlےنضاحظفضاوبضوعاہنضضlاحظفضزیدیضنبضزرعیض

‘‘نه أخذ كتابه فأحرقهأبي الجارود، فإ

دحثیضلقنضرکےکضاراجرودضےسضضاوب .2

 الجضدایضاھت۔اےسضایبنضہنضرک،ضویکہکنضاسضےنضضضا ینضاتکبضےلضرکض

رفامےتضںیہضہکضںیمضےنضاےنپضوادلضےسضاوبضضlاحظفضاوبضدبعضارلنمحضدبعضاہللض

‘‘وضعفه جدا، متروك الحديث’’ اراجرودضزایدضنبضذنمرضےکضابرےضںیمضانس:ض

3. 

 دشدیضفیعضتضیک۔یکضہیضرتموکضادحلثیضےہ،ضاورضاوہنںضےنضاسض

‘‘منار الحديث جدا ’’ رفامےتضںیہ:ضlاحظفضاوبضاحمت

4. 

‘‘واهي الحديث ضعيف الحديث،’’ رفامےتضںیہ:ضlاحظفضاوبزرہع

5. 
‘‘متروك الحديث’’ رفامےتضںیہ:lااممضاسنیئض

6. 

‘‘ليس بثقة’’ اکیضدورسےضومعقضرپضرفامےتضںیہ:ضضlااممضاسنیئض

7. 
                                                      

 . هـ۱۴۰۵بيروت،الطبعة األولى دار المعرفة ـت:محمود إبراهيم زايد،۸/۱۴۴التاريخ الصغير: 1

  . هـ۱۴۴۸األولى الاتب العلمية ـ بيروت،الطبعة ،دار۸۴۵۸،رقم:۴/۵۴۵الجرح والتعدي : 2
 الرياض،الطبعة ـالخاني  دارت:وصي اهلل بن محمد عباس،،۵۵۴۲،رقم:۴/۴۲۸:ومعرفة الرجال العل  3

 . هـ۱۴۸۸الثانية

  . هـ۱۴۴۸الاتب العلمية ـ بيروت،الطبعةاألولى ،دار۸۴۵۸،رقم:۴/۵۴۵الجرح والتعدي : 4
  . هـ۱۴۴۸األولى الاتب العلمية ـ بيروت،الطبعة ،دار۸۴۵۸،رقم:۴/۵۴۵الجرح والتعدي : 5
المعرفة ـ بيروت،الطبعة  زايد،دار،،ت:محمود إبراهيم۸۸۵،رقم:۱۲۱::صللنسائي الضعفاءالمتروكين 6

 . هـ۱۴۰۵ األولى
ـ بيروت:،ت۸۰۴۰،رقم:9/۵۱9الامال: تهذيب 7 ـ .۱۴۰۴الطبعة الثانية ،بشار عواد معروف،مؤسسة الرسالة   ه
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‘‘قبول األخبار’’ lاحظفضاوبضااقلمسضدبعاہللضنبضادمحضیخلبض

1
ںیمضرفامےتض 

 .‘‘خبيث، كذاب ’’ ںیہ:

‘‘المجروحين’’ lاحظفضانبضابحن

2
 ،كان رافضيا ’’ںیمضرفامےتضںیہ: 

ويروى  ،النبي صلى اهلل عليه وسلمأصحاب يضع الحديث في مثالب 

رایضفض .‘‘ال تح  كتابة حديثه، في فضائ  أه  البيت أشياء مالها أصول

یکضاخایمںضاکنےنلےکےئلضدحثیضڑھگاتضےہ،ضاورضالہضتیبضملسو هيلع هللا ىلص ےہ،ضااحصبضیبن

ےکضاضفلئضںیمضایسیضزیچوںضوکضرواتیضرکاتےہضنجضیکضوکیئضالصضںیہنضےہ،ضاسضیکض

 ۔دحثیضوکضانھکلضالحلضںیہنضےہ

‘‘الاام ’’  lاحظفضانبضدعیض

3
وهذه األحاديث ’’ ںیمضرفامےتضںیہ: 

 ،عامتها غير محفوظة ،مع سائر أحاديثه التي لم أذكرها ،الذي أمليتها

وعامة ما يروي زياد بن المنذر هذا في فضائ  أه  البيت، وهو من 

وغير  ،عن أبي جعفر تفسير :وله ،المعدودين من أه  الاوفة الغالين

ألنه يروي أحاديث في  ،وضعفه ،ويحيى بن معين إنما تالم فيه، ذلك

مع  ،فلذلك ضعفه ،ويروي ثلب غيرهم ويفرط ،فضائ  أه  البيت

 .‘‘أبا الجارود هذا أحاديثه عمن يروي عنهم فيها نظر [أن]

اورضہیضااحدثیضوجضںیمضےنضوھکلایئضںیہضاُنضامتمضااحدثیضےکضاسھتضنجضوکض

                                                      

ـ  بيروت، دار،ت:أبي عمرو الحسيني بن عمر،9۲۴:،رقم۸/۴۴۸قبول األخبار ومعرفة الرجال: 1  الاتب العلمية

 . هـ۱۴۸۱األولى الطبعة
 . هـ۱۴۱۸المعرفة ـ بيروت،الطبعة محمود إبراهيم زايد،دار،ت:۱/۴۰۵المجروحين: 2
الاتب  الموجود وعلي محمد معوض،دار ،ت:عادل أحمد عبد۵9۰،رقم:۴/۱۴۵الاام  في الضعفاء: 3

 .العلمية ـ بيروت 
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ںیمضےنضذرکضںیہنضایک،ضانضںیمضارثکضریغضوفحمظضںیہ،ضاورضہیضزایدضنبضذنمرضارثکضالہضتیبض

ےکضاضفلئضرواتیضرکاتضےہ،ضاورضاسضاکضامشرضوکہفضےکضاغیلضولوگںضںیمضوہاتضےہ،ضاورض

ےنضضlاسضیکضاوبضرفعجضےکضااستنبضےسضریسفتضوریغ ضیھبضےہ،ضاورضییحیضنبضنیعمض

ضویکہکنضہیضالہضتیبضےکضضاسضےکضابرےضںیمضالکمضرکےکضاسضیک فیعضتضیکضےہ،

ضاورض ضاھت، ضہکبجضدرسوںضےکضاثمبلضلقنضرکات ضاھت، اضفلئضںیمضااحدثیضلقنضرکات

ےنضاسضیکضفیعضتضیکضےہ،ضزینضہیضضlارفاطضرکاتضاھت،ضیہیضوہجضےہضہکضییحیضنبضنیعمض

 اوبضاراجرودضنجضولوگںضےسضرواتیضرکاتضےہضانضںیمضیھبضرظنضےہ۔

‘‘سامي والانىاأل’’ lاحمکاوبضادمحاحظفض

1
رماه ’’ ںیمضرفامےتضںیہ:ض 

 .‘‘يحيى بن معين

‘‘متروك’’  رفامےتضںیہ:ضlااممضدارینطق

2. 

ض ضاشینوپری ضدبعضاہللضاحمک ضاوب ‘‘المدخ ’’   lاامم

3
 رفامےتضںیہ:ضضںیم 

. ‘‘وغيره ،في الفضائ  عن األعمشيروي المناكير المذهب، رديء ’’
 وریغ ضےسضانمریکضلقنضرکاتضےہ۔ہیضردئضاذملبہضےہ،ضاضفلئضںیمضاشمعض

‘‘كتاب الضعفاء ’’lاحظفضاوبمیعنضااہبصین

4
‘‘المسند المستخرج’’اور 

5
 

                                                      

 عمر محمد بن علي األزهري،الفاروق الحديثيةـ  القاهرة، الطبعة ،ت:أبو۱۴۲۰،رقم:۸/۸۰۸األسامي والانى: 1

   . هـ۱۴۴۵األولى

 . المعرفة ـ بيروت دار،ت:علي محمد البجاوي،۸9۵۵،رقم:۱/9۴ميزان األعتدال: 2

 الطبعة،بيروت ـمؤسسة الرسالة ،هادي عمير المدخليبن ربيع ت:،۵۸،رقم:۱۴9:ص:المدخ  إلى الصحيح 3

 . هـ۱۴۰۴األولى

 . ،ت:فاروق حماده،مطبعة النجاح الجديدة۴۵رقم:، ۲۴كتاب الضعفاء:ص: 4
 محمد حسن محمد حسن إسماعي ،دار الاتبت:،۴۴، رقم:۱/۵۵:المسند المستخرج على صحيح مسلم 5

 . هـ۱۴۱۴العلمية ـ بيروت،الطبعة األولى
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 ،روى المناكير في الفضائ  ،الرديءصاحب المذهب ’’ :ںیمضرفامےتضںیہ

ہیضردئضاذملبہضےہ،ضاضفلئضوریغ ضںیمضاشمعض .‘‘تركوه، عن األعمش ،وغيره

 اےسضرتکضایکےہ۔دحمنیثضےنضےسضااحدثیضلقنضرکاتضےہ،ض

‘‘السنن الابرى’’  lااممضیقہیبض

1
ںیمضاکیضدحثیضےکضتحتضرفامےتض 

كذبه  ،ضعيف ،تفرد به أبو الجارود زياد بن المنذر، وهو كوفي’’ ںیہ:ض

اسضںیمضاوبضاراجرودضزایدضنبضذنمرضرفتمدض. ‘‘يحيى بن معين، وضعفه الباقون

ےنضاسضیکضذکتبیضیکضےہ،ضاورضابیقضضlےہ،ضاورضو ضوکیفضفیعضضےہ،ضییحیضنبضنیعمض

 ےنضاےسضفیعضضرقارضدایضےہ۔

‘‘البدر المنير’’ ےنضضlانبضنقلمضاحظفض

2
ےکضالکمضضlںیمضااممضیقہیبض 

 وکضلقنضرکےنضرپضاافتکءضایکضےہ۔

‘‘االستغناء’’ l احظفضانبضدبعضاربل

3
اتفقوا على ’’ :ضرفامےتضںیہضںیم 

ضےکض.‘‘الاذبأنه ضعيف الحديث مناره، ونسبه بعضهم إلى  اسض

وہےنضرپضاافتقضےہ،ضضعبضےنضاےسضوھجٹضوبےنلضیکضضادحلثیفیعضضادحلثی،ضرکنمض

 رطفضوسنمبضایکضےہ۔

‘‘الترغيب والترهيب’’ lاحظفضذنمری

4
ضرواتیض  ںیمضاکیضدورسی

                                                      

 بيروت،الطبعةـ  القادر عطا،دار الاتب العلمية،ت:محمد عبد ۱۱ ۵۱۸،رقم:۵/۱۲۴:السنن الابرى للبيهقي 1

 . هـ۱۴۸۴الثانية

 . هـ۱۴۸۵دار الهجرة ـ الرياض،الطبعة األولىت:أبو محمد عبد اهلل بن سلمان،،۴/۸۴البدر المنير: 2

 عبد اهلل مرحول السوالمة،دار ابن تيمية ـ الرياض،،ت:۵۵۵،رقم:۱/۵۸9اإلستغناء في معرفة المشهورين: 3

 . هـ۱۴۰۵األولىالطبعة 

ـ بيروت،الطبعة الثانية۵،رقم:۴/۴۸۴الترغيب والترهيب: 4 ـ .۱۴۸۴،ت:إبراهيم شمس الدين،دار الاتب العلمية   ه
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 بن نافع عن ،المنذر بن زياد طريق من كلهم رووه’’ :ےکضتحتضرفامےتضںیہ

 إليه تنسب ،األعمى الاوفي الجارود أبو هو :هذا وزياد، عنه الحارث

 وكالهما ،أيضا األعمى داود أبو نفيع هو ونافع، الروافض من الجارودية

بسضےنضاےسضزایدضنبضذنمر،ضنعضانعفضنبضاحرثضےکض .‘‘بالوضع متهم ،متروك

ضرواضفضںیمضےسضض ضاورضہیضزایدضاوبضاراجرودضوکیفضا یمضےہ، رطقیضےسضرواتیضایکضےہ،

ا یمضےہ،ضہیضیھبضضاوبضداؤدضو ضعیفنضیکضرطفضوسنمبضےہ،ضاورضانعفرفہقضاجرودہیضایسض

 ےہ،ضاورضہیضدوونںضرتموکضاورضمہتمضابولعضضںیہ۔

‘‘البداية والنهاية’’ اکیضرواتیضےکضتحتض lاحظفضانبضریثک

1
ںیمض 

 الذي تنسب إليه الفرقة ،تفرد به زياد بن المنذر أبو الجارود’’ رفامےتضںیہ:ض

اسضںیمضزایدضنبضذنمرضاوبضاراجرودضرفتمدضےہ،ض .‘‘الجارودية، وهو من المتهمين

 سجضیکضرطفضرفہقضاجرودہیضوسنمبضےہ،ضاورضو ضنیمہتمضںیمضےسضےہ۔

‘‘نخب األفاار’’ ےنضضlاحظفضدبرضادلنیضینیعض

2
ضlںیمضاحظفضانبضریثکض 

 ےکضالکمضرپضاامتعدضایکضےہ۔

‘‘االعتدال ميزان’’ ےنl احظفضذیبہ

3
ضںیمضداؤدضنبضایبضوعفضےکضرتہمج 

 رقارضدایضےہ۔ض‘‘ ساقط’’ ںیمضاےسض

‘‘المغني’’  lاحظفضذیبہ

4
 ،متروك :قال أحمد، متهم’’ ںیمضرفامےتضںیہ: 

                                                      

 . هـ۱۴۱۸،ماتبةالمعارف ـ بيروت،الطبعة۴/۸۴۴والنهاية: البداية 1
الطبعة ـ دمشق، النوادر ،ت:أبو تميم ياسر بن إبراهيم،دار۴/۱۱نخب األفاار في تنقيح مباني األخبار: 2

 . هـ۱۴۸9األولى

 . بيروت ـعلي محمد البجاوي،دار المعرفة ت:،۸۵۴۲،رقم:۸/۱۲االعتدال: ميزان 3

 . لدين عتر،إدارة إحياء التراث االسالمى ـ قطرا ،ت:نور۸۸۴۴،رقم:۱/۸۴۴ي الضعفاء:المغني ف 4



 مجنپ()ہصحض  ۵۱

 رفامےتضںیہضہکضرتموکضےہ، lمہتمضےہ،ضادمحض. ‘‘في رفضهرط كان يف :وقي 

 اوراہکایگےہہکضو ضراتیضفضضںیمضدحضےسضڑباھضوہاضاھت۔

‘‘الااشف’’  lزینضاحظفضذیبہ

1
 ،ممته ،رافضي’’ :ںیمضرفامےتضںیہ 

ریپوضاکرضضرایضفضےہ،مہتمضےہ،رفہقضاجرودہیضاسضاک .‘‘ت، ه أتباع وهم الجاروديةل

 ےہ۔
‘‘تاريخ اإلسالم’’ ےنضضlاحظفضذیبہض 

2
 ‘‘أحد المتروكين’’ اےسض ںیم 

 اہکضےہ۔

ض  ‘‘فتح الباري’’ ےنضlاحظفضانبضرجحضالقسعینض

3
ںیمضاکیضراوتیضےکض 

 رقارضدایضےہ۔‘‘ متروك’’ تحتضاےسض

‘‘تقريب التهذيب’’  lاحظفضانبضرجحالقسعینزینض

4
 ںیمضرفامےتضںیہ: 

 .‘‘ت، مات بعد الخمسين ،من السابعة ،كذبه يحيى بن معين، رافضي’’

ضوھجاٹرقاردایےہضےنضاےسضlییحیضنبضنیعمرایضفضےہ، ضےہ،ض، اسوتںیضہقبطضاک

 وہا۔ےکضدعبااقتنلضاچپسض

ضانبضرعق ضضlالعہم ‘‘تنزيه الشريعه’’ ےن

5
ضوکض  ضنبضذنمر ںیمضزاید

ےکضالکمضوکضلقنضضlنیمہتمضیکضرہف ِتسضںیمضامشرضرکےکاحظفضانبضابحنوواضنیعض

 ایکےہ۔

                                                      

 . هـ۱۴۱۴بيروت،الطبعة األولى القبلة للثقافة اإلسالميهـ  ،ت:محمد عوامه،دار۱۴۰9،رقم:۱/۴۱۴الااشف: 1
ـ بيروت،الطبعة األولى ،بشار عواد معروف،ت:۱۵۴رقم:، ۴/۲۵۲تاريخ اإلسالم: 2 ـ .۱۴۸۴دار الغرب اإلسالمي   ه
 . ،الماتبة السلفيةمحمد فؤاد عبد الباقيت:،۸/۴۲:فتح الباري 3
 . هـ۱۴۱۱الثالثةالرشيد ـ حلب،الطبعة  ،ت:محمد عوامه،دار۸۱۰۱،رقم:۸۸۱تقريب التهذيب:ص: 4
 الاتب العلمية ـ بيروت، ،ت:عبد الطيف،محمد بن صديق الغماري،دار۱۵،رقم:۱/۵۱تنزيه الشريعه: 5

 . هـ۱۴۰۱الطبعة الثانية



 ۵۲  مجنپ( )ہصح

 اوبضاراجرودضزایدضنبضذنمروکیفضاکضمکحضضرطبقیرواتیض

دنسضںیمضوموجدضراویضاوباراجرودضزایدضذنمرضوکیفضےکضابرےضںیمضاہمئضراجلض

،ضاہللضاکضدنمشض،ضثیبخضےہوھجاٹےہدشدیضےغیصضاامعتسلضےئکضںیہضےسیج:ےنضرجحضےکض

ضl)احظفضانبضنیعم،ضہقثضںیہنضےہےہ،ضاکیضہسیپضےکضرباربضیھبضںیہنضےہ زینض،

ضlاحمکضاوبضادمح،ضاحظفضlااممضاخبری ضlااممضیقہیبض،  lاحظفضانبضرجحاور

ضرپاسضےکض lاحظفضییحیضنبضنیعمضےنض ثیبخض ےہ، اافتکءضایکضےہ(،ضوھجاٹ وقلض

ضادمحنبضلبنحlےہ)احظفضاوبااقلمسضیخلب ضرتموکضادحلثیضےہ)اامم ،)lاورضض

ضدارینطق ضرکنمادحلثیضدجاً)احظفضاوباحمتlاامم ،)lضا ملسو هيلع هللا ىلص احصبضیبن(،

 انھکلضالحلضںیہنضےہضیکضاخایمںضاکنےنلےکےئلضدحثیضڑھگاتضاھت،ضاسضیکضدحثیضوک

ضl)احظفضانبضابحن ےنضانضےکضاسضوقلضرپاامتعدضlالعہمضانبضرعاقضزینض،

 (،ضدحمنیثضےنضاےسضرتکlایکےہ(،رتموکضادحلثی،ضسیلضہقثبضےہ)ااممضاسنیئ

ضضعبضےنضاےسضوھجٹضوبےنلضیکضرطفضوسنمب(،ضlایکےہ)احظفضاوبمیعنضااہبصین

 (،lابولعضضےہ)احظفضذنمریوک،ضمہتمضرتم(،ضlاحظفضانبضدبعضاربلض)ایکضےہ

ضزینضاحظفضینیعضlنیمہتمضںیمضےسضےہ)احظفضانبضریثکض ،lےنضانضےکضاسضض

 ۔(lضےہ)احظفضذیبہمہتموقلضرپضاافتکءضایکضےہ(،ض

ےکضااستنبضےسضایبنضملسو هيلع هللا ىلص وکروسلضاہللضذہلاضاسضدنسضےسضیھبضاسضرواتیض

 رکانضدر ِتسضںیہنضےہ۔

  رضحتضاعہشئضرواتیضرطبقیض 
‘‘الاافي الشاف’’ lاحظفضانبضرجحضالقسعینض

1
ادلنیضںیمضااممضزنیض 

                                                      

 . هـ۱۴۱۲،دار إحياء التراث العربي ـ بيروت، الطبعة األولى۱9۴الاافي الشاف:ص: 1



 مجنپ()ہصحض  ۵۱

ر  ّ م
ْ َ

 

 ےکوحاہلضےسضےتھکلضںیہ:‘‘ الصحيح شرح الجامع’’ یکضضlانبضُم
عن النبي صلى اهلل  :ريِّنَبن المُا الدينلزين وفي شرح البخاري ’’ 

 .‘‘لخشعت جوارحهعليه وسلم  أنه قال لعائشة: لو خشع قلب هذا 

ض   ضادلنی ر زنی ّ م
ْ َ

 

ضُم ضںیمضےہضیکlانب ضاخبری ض ضرشح ض، ےنضملسو هيلع هللا ىلصآپ

ضاسضاےسضرفامای:ضرضحتضاعہشئ ضاسضےکضےکضرگ دلضںیمضوشخعضوہاتضوترضور

ا ءضرُپوکسنضرےتہ

 

ض
ع
 ۔ا

ضانموی ضالعہم ‘‘السماوي الفتح’’ ےنضlایسضرطح

1
ںیمضاےسضااممض 

 ےکضوحاہلضےسضذرکضایکےہ۔ضضlانبضرینم

ضونٹ: ض امہ ضاامم ضرےہہک ر واحض ّ م
ْ َ

 

ضُم ‘‘ الصحيح الجامع شرح’’ یکlانب

 ںیمہضدایتسبضہنضوہیکس۔

 اورضرواتیضاکضمکحضضالخہصقیقحتضاکض

اسہقبضلیصفتضےسضولعممضوہاہکضزریضثحبضرواتیضےکضفعضضدشدیضیکضرطفض

ضاحظفضویلضادلنیضlزنیضادلنیضرعایقضاحظفض ،lظفضزیعلیاح  ،lرعایق،

ضالعہمضانمویضl،ااممضویسیطlاحظفضانبضرجحالقسعین ےنضااشر ضضlاور

ضزریثحبضرواتیض ضآپایکےہ،ذہلا ضرکاندر ِتسضملسو هيلع هللا ىلص وک ےکضااستنبضےسضایبن

 ںیہنضےہ۔

 امہضافدئ :

ضاورضاحظفضویلضادلنیضضlاسہقبضذرکضرکد ضاحظفضزنیضادلنیضرعایقضواحضضرےہضہکض

                                                      

  هـ۱۴۰9العاصمةـ  الرياض،الطبعة األولى السلفي،دار، ت:أحمد مجتبى ۴۴۸رقم:، ۸/۲۵۴السماوي: الفتح 1
وفي شرح البخاري البن المنير: صح عن النبي صلى اهلل عليه وسلم  أنه ’’  یکضابعرتضالمہظحضوہ:ضlالعہمضانموی
 .‘‘لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه  قال لعائشة:



 ۵3  مجنپ( )ہصح

ضlرعایقض دیعسضہیضںیمضرعموفضہیضےہضہکضزریضثحبضومضمنضیکضرصتحیضےکضاطمقبضض

یکض l ومضمنضوکضرضحتضدیعسضنبضبیسمضاساکضوقلضےہ،ضانچہچنض lنبضبیسمض

 ۔اجبنضوسنمبضرکانضاچےئہ

ےکضضlااممضادمحضنبضلبنحےکضاسضوقلضوکضضlرضحتضدیعسضنبضبیسمض

‘‘حنب  بن حمدمسائ  اإلمام أ’’ ےنضlےٹیباوبضالضفلضاصحلضنبضادمح

1
 

 ایکضےہ،ضالمہظحضوہ:ضںیمضرختجی

قال  ،قال حدثنا سعيد بن خثيم ،قال حدثني أبي ،حدثنا صالح’’ 

 ،نظر سعيد إلى رج  :قال ،عن سعيد بن جبير ،حدثنا محمد بن خالد

لو خشع  :فقال سعيد ،وهو يعبث بلحيته :قال ،وهو قائم في الصالة

 .‘‘لخشعت جوارحه ،قلب هذا

ا ینضداھ یضےسضںیمضاحتلضضداھکیہکضو ضامنزضیکضےنضاکیضصخشضوکضlدیعس

ےکضدلضںیمضوشخعضوہاتضوتضرضورضاسضضرگضاسضاےنضرفامای:lدیعسضضوت،ضلیھضراہاھت

ا ءضرُپ

 

ض
ع
 وکسنضرےتہ۔ےکضا

 درگیضاصمدرضضعبض

ضدبعضاهللضنبضابمر ‘‘ الزهد والرقائق’’ ےنضضlکضیہیضرواتیضاامم

2
 

 
ْ
ضم ضدبعضارلزاقضاعنصین، ‘‘المصنف’’ ےنضضlاامم

3
ضاحظفضاوبرکبضنبض  ںیم،

                                                      

 العلميةـ  الهند،الطبعة األولى محمد،الدار،ت:فض  الرحمن دين ۴۴۱،رقم:۸/۱۴۲حمد بن حنب :أمسائ  اإلمام  1

 . هـ۱۴۰۲

 . الرحمن األعظمي،مؤسسة الرسالة ـ بيروتحبيب ،ت:۱۱۲۲،رقم:۴۱9الزهد والرقائق:ص: 2

ـ  بيروت،الطبعة األولى حبيب ،ت:۴۴۰۲،رقم:۸/۸۵۵المصنف: 3 ـ .۱۴9۰الرحمن األعظمي،الماتب اإلسالمي   ه



 مجنپ()ہصحض  ۵4

ض ضہبیش ضlایب ‘‘واآلثار األحاديث في المصنف’’ ےن

1
ضضںیم  ضاحظف اوبضاور

‘‘تعظيم قدرالصالة’’ ےنضضlدبعاہللضدمحمنبضرصنضرموزی

2
ںیمضرختجیضیکض 

 ےہ۔

 امہضافدئ :

ےکضونعانضےکضتحتضوقنملضامتمضاصمدرض‘‘ درگیضاصمدرضعبض’’ واحضضرےہضہک

یکضاکیضدنسضےکضاطمقبضہیض‘‘ فنصمضدبعضارلزاق’’وموجدضےہ،ضاورض‘‘ رلج’’ ںیمضیکضدنس

ےہ‘‘ اابن’’ رلج

3
ےکضالعو ض‘‘ اابن’’ یکضدنس‘‘ ااممضادمحضنبضلبنحاسملئض’’ اتمہض ،

 ےہ۔

 

iI 

 

 

 

                                                      

 التاجـ  بيروت،الطبعة األولى ،ت:كمال يوسف الحوت،دار۵۴۲۴،رقم: ۸/۲۵المصنف في األحاديث واألثار: 1

 . هـ۱۴۰9

ـ المدينة المنورة،الطبعة األولى ،ت:عبد الرحمن بن عبد۱/۱9۴تعظيم قدرالصالة: 2  الجبار الفريوائي،ماتبة الدار  

 . هـ۱۴۰۵
ـ  حبيب ،ت:۴۴۰۲،رقم:۸/۸۵۵المصنف: 3  . هـ۱۴9۰األولى  بيروت،الطبعةالرحمن األعظمي،الماتب اإلسالمي 

 قال: رأى ابن المسيب رجال يعبث بلحيته ،عن معمر، عن أبان عبد الرزاق،’’یکضابعرتضالمہظحضوہ:ضض‘‘ فنصمضدبعضارلزاق’’

 .‘‘خشعت جوارحه ،فقال: إني ألرى هذا لو خشع قلبه ،في الصالة



 ۵۵  مجنپ( )ہصح

 3ربمنرواتیض

 :احتلمضرمضضںیمضآتیضرکہمیض:رواتی

 .‘‘ال إله إال أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ’’
 اچسیلضرمہبتضڑپےنھضےکضدعبضارگضایسضرمضضیکضاحتلضںیمضرمایگض

 وتضاچسیلضدہشاءضاکضارجضےلمضاگ،ضاورضارگضدنتر ِتسضوہایگضوتضاسرےض

 انگوہںضیکضششخبضوہاجےئضیگ۔

 مکح:ضدشدیضفیعض،ایبنضںیہنضرکضےتکس۔

 رواتیضاکضدصمر

‘‘المستدرك’’ ےنlااممضاوبضدبعاہللضاحمکض

1
ضانضاافلظضہیضرواتیضںیم 

 رختجیضیکضےہ۔ےسض

 محمد بن الحسن بن حدثنا الزبير بن عبد الواحد الحافظ، حدثنا’’ 

 أبي، قتيبة العسقالني، حدثنا أحمد بن عمرو بن بار الساساي، حدثني

عن محمد بن زيد، عن سعيد بن المسيب، عن سعد بن مالك رضي اهلل 

قال: سمعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول: ه  أدلام  عنه،

على اسم اهلل األعظم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئ  به أعطى، 

الدعوة التي دعا بها يونس حيث ناداه في الظلمات الثالث، ال إله إال 

 .أنت سبحانك إني كنت من الظالمين

م للمؤمنين فقال رج : يا رسول اهلل، ه  كانت ليونس خاصة أ
                                                      

 . هـ۱۴۸۸الطبعة الثانية بيروت، ـ العلميةدار الاتب ،مصطفى عبد القادر عطا،ت:۱۲۵۵،رقم:۱/۵۲۵:المستدرك 1



 مجنپ()ہصحض  ۵۲

 عامة؟ فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: أال تسمع قول اهلل عز وج :

، وكذلك ننجي المؤمنين، وقال رسول اهلل صلى اهلل الغمونجيناه من 

عليه وسلم: أيما مسلم دعا بها في مرضه أربعين مرة فمات في مرضه 

 .‘‘ذلك أعطي أجر شهيد، وإن برأ برأ، وقد غفر له جميع ذنوبه

ضضrدعسضنبضامکلض ضاہللضرفامےتضںیہضہک ضرفامےتضملسو هيلع هللا ىلص ںیمضےنضروسل وک

ضاتبدوںضسجضےکضاسھتضوجضداعضیکضاجیتضےہضوہےئضانسضےہضہکضںیمضںیہمتضاہللضاکضامسضامظع

اترویکیںضےنضنیتضضeاتلمضےہ،ہیضو ضداعضےہضوجضویسنضوبقلضوہیتضےہ،ضوجضاماگناجاتضےہض

من  له إال أنت سبحانك إني كنتال إ ’’ ںیمضاہللضوکضاکپرےتضوہےئضامیگنضیھت:

 ‘‘.الظالمين

ضہیضداعضویسنض اخصضےہ،ضضےکضاسھتضeاکیضصخشضےنضاہک:ایروسلضاہللض!

ضؤمنینمضےک ضضےئلایاعم ضاہللیھبضےہ، ضآپضےنضاہللضملسو هيلع هللا ىلص روسل ضایک ےنضرفامای:

 .‘‘وكذلك ننجي المؤمنين ونجيناه من الغم،’’  زعولجضاکضہیضاراشدضںیہنضانس:

اراشدضرفامای:وجضاملسمنضرمضضیکضاحتلضںیمضہیضداعضےنضہیضیھبضملسو هيلع هللا ىلصاہللضروسلض

دیہشضاکضارجضضاچسیلضرمہبتضڑپھضےل،رھپضاسضاکضایسضرمضضںیمضااقتنلضوہایگضوتضاےس

ےلماگ،اورضارگضدنتر ِتسضوہایگضوتضو ضامتمضانگوہںضےسضششخبضیکضاحتلضںیمضتحصض

 ایبضوہاگ۔

 رواتیضرپضاہمئضاکضالکم

ضlااممضاوبدبعاہللضاحمکض  اکضوقلض

‘‘المستدرك’’ اسضدحثیضوکضlاوبدبعاہللضاحمکضااممض

1
ضںیمضلقنضرکےن 

                                                      

 الطبعة الثانيةبيروت، ـدار الاتب العلمية ،مصطفى عبد القادر عطا،ت:۱۲۵۴تا۱۲۵۸،رقم:۱/۵۲۴:المستدرك 1
 . هـ۱۴۸۸

 



 ۵۲  مجنپ( )ہصح

ےکضرطقیضےسضایسضومضمنضیکضدحثیضالےئضںیہ،ضضrےسضےلہپضدعسنبضایبضواقص

سجضںیمضاسضآتیضرکہمیضوکضرکبضوالبءضیکضاحتلضںیمضڑپےنھضرپضاشکدیگ،زینضرضحتض

ضرواایتضدنساً   eویسنض حیحصضضاکضیلھچمضےکضٹیپضںیمضاےسضڑپےنھضاکضذرکضےہضاورضو 

ںیہ،ضنکیلضامہراضزریمثحبضومضمنضاسضںیمضںیہنضےہ،ضزریمضثحبضومضمنضرصفضایسض

 رمعوضنبضرکبضیکسکسضےکضرطقیضںیمضےہ۔

ضlواحضضرےہضہکضاحظفضاوبدبعاہللضاحمکض ضثحبضدنسضںیمضض یہضےنضامہریضزریم

‘‘المدخ ’’ وموجدضراویضرمعوضنبضرکبضیکسکسضوکض

1
ںیمضانضارفادضیکضرہف ِتسضںیمضامشرض 

                                                                                                          

حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب إمالء، ثنا علي بن ميمون الرقي، ثنا ’’  رتضالمہظحضوہ:یکضلمکمضابعض‘‘دتسمرک’’

بن يوسف الفريابي، ثنا يونس بن أبي إسحاق، عن إبراهيم بن محمد بن سعد، عن أبيه، عن جده محمد 

سعد بن أبي وقاص رضي اهلل عنه، قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: دعوة ذي النون إذ دعا وهو 

ي شيء قط إال في بطن الحوت ال إله إال أنت سبحانك، إني كنت من الظالمين، إنه لم يدع بها مسلم ف

استجاب اهلل له بها، هذا حديث صحيح اإلسناد، ولم يخرجاه،وقد روي عن الفريابي، عن سفيان الثوري، 

 .وهو وهم من الراوي عن يونس بن أبي إسحاق كذلك،

حدثنا أبو عمرو محمد بن أحمد بن إسحاق العدل، ثنا أبو بار محمد بن عبد اهلل بن جوربة الرازي، ثنا 

الخطاب األهوازي، ثنا محمد بن يوسف الفريابي، ثنا سفيان، عن يونس بن أبي إسحاق، عن عمر بن 

أبيه، عن إبراهيم بن محمد بن سعد، عن أبيه، عن جده سعد بن أبي وقاص رضي اهلل عنه، قال: قال 

نك إني رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت: ال إله إال أنت سبحا

  .كنت من الظالمين ال يدعو بها رج  مسلم في شيء قط إال استجاب اهلل له

فأخبرنا أبو عبد اهلل الصفار، ثنا ابن أبي الدنيا، حدثني عبيد بن محمد، ثنا محمد بن مهاجر القرشي، 

وسلم، حدثني إبراهيم بن محمد بن سعد، عن أبيه، عن جده، قال: كنا جلوسا عند النبي صلى اهلل عليه 

فقال: أال أخبركم بشيء إذا نزل برج  منام كرب، أو بالء من باليا الدنيا دعا به يفرج عنه، فقي  له: بلى، 

 .‘‘ينال إله إال أنت سبحانك إني كنت من الظالم ،فقال: دعاء ذي النون
 األولى الطبعةبيروت، ـ مؤسسة الرسالة ،هادي عمير المدخليبن ربيع ت:،۱۱۴:ص:المدخ  إلى الصحيح 1

 . هـ۱۴۰۴

وأنا مبين بعون اهلل وتوفيقه أسامي قوم من المجروحين ممن ظهر لي ’’  یکضابعرتضالمہظحضوہ:ض‘‘ادمللخ’’

وأتوهم أن رواية أحاديث هؤالء التح   ،ال تقليدا فيه ألحد من األئمة ،جرحهم اجتهادا ومعرفة بجرحهم
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ایکضےہ،ضنجضےکضابرےضںیمضانضاکضہیضانہکضےہضہکضاےسیضرجمونیحضیکضرواتیضانضیکض

ےکضاسضاراشدضےکضملسو هيلع هللا ىلص ےہ،ضوبہجضیفطصمضاحتلضاتبےئضریغبضایبنضرکانضالحلضںیہنض

ےنضاسضدحثیضںیمضاراشدضرفامایضےہ:سجضےنضوکیئضدحثیضایبنضیکضملسو هيلع هللا ىلص وجضآپض

 ںیمضےسضاکیضےہ۔ضاورضاسضاکضہیضامگنضوہضہکضہیضوھجیٹضدحثیضےہ،ضوتضو ضوھجوٹں

اکضوحاہلضض ‘‘دتسمرک’’ انچہچنضاخصضاسضزریمضثحبضومضمنضودنسضےکضوبثتضںیمض

 ےکضزندکیضرمدودضےہ۔ضlشیپضرکانضوخدضاصبحضاتکبضااممضاوبدبعاہللضاحمکض

 اکضوقلlذنمریضاحظفض

‘‘والترهيب الترغيب’’ lاحظفضذنمری

1
 ‘‘نع’’ ںیمضاسضرواتیضوکضہغیصض 

 ںیہ:ےسضلقنضرکےنضےکضدعبضےتھکلض

 ،رواه أحمد بن عمرو بن أبي بار الساساي :رواه الحاكم وقال’’ 

ےنضضlاےسضاحمک. ‘‘عن ابن المسيب عنه ،عن محمد بن زيد ،عن أبيه

ضےہ: ضدنسضہیضلقنضیک ضاور ضےہ، ض’’ رختجیضایک ضنبضرکبضیکسکس، ضادمحضنبضرمعو نعضروا 

ضہنع،نعضدمحمضنبضزْيد،ہیبا سنْب 
م
ل

 .‘‘نعضانبضا

میضاشیمضضےکضابرےضںیمضاہمئضراجلضےکضاوقال رمعوضنبضرکبضنبضمیمت
ک
َ
س
کل
َ
س

 

ض ضدعی ‘‘الاام ’’ lاحظفضانبض

ولعمرو بن ’’ رفامےتضںیہ:ںیمض  2
                                                                                                          

من حدث بحديث وهو يرى أنه : لم في حديثهلقول المصطفى صلى اهلل عليه وس ،إال بعد بيان حالهم

 ،ضرپضرمعوضنبضرکبضیکسکسضوکضذرکضایک۔۲۱۵،رمق:۲۵۵اسضےکضدعبضااممضاحمکضؒضےنضص:.‘‘كذب فهو أحد الااذبين
ـ .۱۴۸۴الطبعة الثالثةبيروت،ـ دار الاتب العلمية ،إبراهيم شمس الدين،ت:۴،رقم:۴/۱۵۲:الترغيب والترهيب 1  ه

 ،ت:عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض،دار الاتب۱۴۱۰،الرقم:۵/۸۵۰الضعفاء:الاام  في  2

 . بيروت ـالعلمية 
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رمعوضنبضہیض .‘‘بار هذا أحاديث مناكير عن الثقات وابن جريج وغيره

میضاقثتضاورضانبضرججیضض
ک
َ
س
کل
َ
س

 وریغ ضےسضانمریکضلقنضرکاتضےہ۔رکبض

‘‘المجروحين’’ lاحظفضانبضابحنض

 يروي عن’’ رفامےتضںیہ:ںیمض  1
وابد ة وابن جريج وغيرهما من الثقات األلَبْإبراهيم بن أبي عَ
الشأن صناعته أنها معمولة أو هذا اليشك من  والطامات التى

َلہضاورضانبضرججیضوریغ ضض.‘‘به اليح  االحتجاج ،مقلوبة
ل
َب 
ع
ہیضاربامیہضنبضایبض

ےکضالہضانصتعضنفضضاسےسضاجعبئضواصمبئضضلقنضرکاتضےہ،ضےکضااستنبضاقثتض

ایضولقمبضںیہ،ض،ضہکضاسضیکضہیضرواایتضانبیئضیئگضںیہےضاگضرکےسضوکیئضکشضںیہنضںیمض

 اسضےسضااجتحجضاجزئضںیہنضےہ۔ض

‘‘ضعيف’’ ضںیہ:رفامےتضlاحظفضاسیجض

 ہیضفیعضضےہ۔ .2

‘‘الصحيح إلى المدخ ’’  lااممضاوبدبعاہللضاحمکض

رکبضضںیمضرمعونب 3

اکضانمضانضولوگںضیکضرہف ِتسضںیمضامشرضرکےتضںیہ،نجضیکضرواتیضلقنضرکانضانضیکضضیکسکس

 احتلضاتبےئضریغبضالحلضںیہنضےہ،ضانچہچنضآپضرفامےتضںیہ:

 وإبراهيم ،روى عن ابن جريج ،عمرو بن بار الساساي الرملي’’ 

 فليس الحم  فيه ،أحاديث مناكير يروي عن الثقات وغيرهما ،بن أبي عبلة

ب لہضوریغ ضہقثض.‘‘ إال عليه
ع
رمعونبضنبضرکبضیکسکسضریلم،ضانبضرججی،اربامیہضنبضایبض

                                                      

 . هـ۱۴۱۸المعرفة ـ بيروت،الطبعة دار،زايد براهيمإ ت:محمود،۴۲/ ۸:المجروحين 1

 . ـ بيروت مؤسسة الرسالة،ت:إبراهيم الزيبق وعادل مرشد،۴/۸۵۲تهذيب التهذيب: 2

 الطبعةبيروت، ـ مؤسسة الرسالة،ربيع هادي عمير المدخليت:،۱۰۵رقم:،۱۵9:ص:الصحيحالمدخ  الي  3

 . هـ۱۴۰۴األولى
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ض ےسضرکنمضااحدثیضلقنضرکاتضےہ،ضانچہچنضانضااحدثیضںیمضذہمضےکضااستنبضارفاد

 داریضرمعونبضرکبضیکسکسضیہضرپضےہ۔

 عن إبراهيم بن أبي عَبْلَة وابن ىرو’’ رفامےتضںیہ:ض lاحظفضاوبمیعنضض
‘‘الشيء ،جريج مناكير

لَہضاورضانبضرججیض .1
ل
َب 
ع
ےکضااستنبضہیضاربامیہضنبضایبض

 ےسضانمریکضلقنضرکاتضےہ،ضہیضالضیشءضےہ۔ض

‘‘الابير ضعفاءال’’  lاحظفضیلیقعض

2
 حديثه غير’’ رفامےتضںیہ:ںیمضض

 اسضیکضدحثیضوفحمظضںیہنضےہ۔ض.‘‘محفوظ

‘‘االعتدال ميزان’’ lاحظفضذیبہض

3
عن ابن ’’ رفامےتضںیہ:ںیمضض

 انبضرججیضےسضرواایتضلقنضرکاتضےہ،ضہیضوایہضضےہ۔ .‘‘واه ،جريج

‘‘تقريب’’ےنضlینضاحظفضانبضرجحضالقسع

 رمعونبضرکبضیکسکسضوکض ںیمض 4

 اہکضےہ۔‘‘ متروك’’

‘‘أحاديثه شبه موضوعة’’ رفامےتضںیہ: lاحظفضذیبہض

ضاسضرمعوضنب .5

 رکبضیکسکسضیکضااحدثیضنمضڑھگتضااحدثیضےکضاشمہبضںیہ۔

‘‘تنزيه الشريعة’’ ےنضlاحظفضضانبضرعاقض

ںیمضرمعوضنبضرکبضیکسکسضوکض 6

                                                      

 . ـ بيروت مؤسسة الرسالة،ت:إبراهيم الزيبق وعادل مرشد،۴/۸۵۵تهذيب التهذيب:1
الطبعة ،بيروت ـالاتب العلمية  مين قلعجي،دارت:عبد المعطي أ،۱۸۵۴،رقم:۴/۸۵۴:ضعفاء الابيرال 2

 .هـ ۱۴۰۲األولى
 . ـ بيروت فةالمعر ،ت:علي محمد البجاوي،دار۵۴۴۴،رقم:۴/۸۴۴:االعتدال ميزان 3
 . هـ۱۴۱۱الثالثةالطبعة ،سوريا الرشد ـ عوامة،دار ت:محمد،۴99۴،رقم:۴۱9تقريب التهذيب: 4
 . ـ بيروت فةالمعر ،ت:علي محمد البجاوي،دار۵۴۴۴،رقم:۴/۸۴۲:االعتدال ميزان 5
ـ بيروت، ،عبد اهلل محمد صديق،ت:عبد الوهاب عبد اللطيف،۴9۲،رقم:۱/9۸الشريعة:تنزيه  6 دار الاتب العلمية 

 . هـ۱۴۰۱الثانية الطبعة
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ےکضاسضوقلضوکضلقنضضlیکضرہف ِتسضںیمضاشلمضرکضےکضاحظفضذیبہضونیمہتمضواضنیعض

 ایکضےہ۔

 رواتیضاکضمکحض

،احظفضl،احظفضانبضدعیlریکچضےہضہکضاحظفضانبضابحنلیصفتضزگ 

 ،l،احظفضذیبہl،احظفضدارضینطقl،احظفضاوبدبعاہللضاحمکlاوبمیعن

ض انضبسضدحمنیثضےنضرمعوضنبضضl،العہمضانبضرعاقlاحظفضانبضرجحضالقسعینض

ہقثضولوگںض’’ ںیہ،ےسیج:ضںیمضرجحضےکضدشدیضےغیصضاامعتسلضےئکرکبضیکسکسضےکضابرےض

ےکضااستنبضےسضانمریکضلقنضرکاتضےہ،ضرتموکضےہ،اجعبئضواصمبئضلقنضرکاتض

دثیضنمضڑھگتضااحدثیضےکضےہ،ضذہمضداریضرصفضرمعویکسکسضرپضےہ،ضاسضیکضااح

 ۔‘‘ضںیہاشمہہب

رمعونبضرکبضیکسکسضاسضدحثیضوکضلقنضرکےنضںیمضاخصضاسضانترظضںیمضہکضاورض

،ضضدشدیضےسضاخیلضںیہنضوہیتکسہیضرواتیضیسکضیھبضرطحضفعضضذہلاےہ،ضیھبضرفتمدض

 رکانضدر ِتسضںیہنضےہ۔ضایبنےسضضےکضااستنبملسو هيلع هللا ىلص اےسضروسلضاہللض اسضےئل

 

iI 
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 رواتیضربمن

 رواتی:ضابرشضےکاپینضرپضفلتخمضآایتضوضوسرںیتضڑپھضرکضےنیپضےسض

 افشءضاکضوصحل

 مکح:ضنمضڑھگت۔

 رواتیضاکضدصمر

 lاحظفضسمشضادلنیضاوبضدبعضاہللضدمحمضنبضادمحضنبضدبعضااہلدیضدقمیسضیلبنحض

 ےتضںیہ:رفام

ومن الموضوع المصنوع ما رواه أبو الحسن علي بن أحمد ’’  

،  اهلل البلخي، حدثنا أبو نصرعبد اهلل عباسالقرشي بن محمد بن عبد 

عن نافع، عن عبد اهلل بن عمر رضي اهلل تعالى عنهما قال: كنا جلوسا 

+ فقال: أال أعلمام دواء علمنيه جبري   إذ دخ  علينا رسول اهلل

وعلي فقال أبو بار وعمر وعثمان حيث اليحتاج معه دواء األطباء؟ 

نَيْسَان، ؟ فقال: تأخذون من مطر اهلل يا رسولفما ذلك الدواء : وسلمان

و سبح،  المعوذتين،و ،وآية الارسي ،فاتحة الاتابوتقرؤن عليه سورة 

 شرب من ذلك الماءتسبعين مرة، وسورة اإلخالص، ك  واحدة و

غدوة وعشية قدر سبعة أيام، والذي بعثني بالحق نبيا إن شاء اهلل تعالى 

ويعافيه،  ،جسده فياء ك  د هذا الماءمن شرب يدفع عن الذي ي

وإن لم يان له  ،وجميع أعضائهوعظامه ولحمه ويخرجه من عروقه 

ولد وأحب أن ياون له ولد فليشرب من ذلك الماء، ويصلح للعقيم 



 ۲3  مجنپ( )ہصح

 واليحتاج معه إلى حجامة، وجع العين والفم والفالجوالصداع و والمعقود

 .ولجميع األوجاع

 .‘‘ 1وجرأته وغباوتهاللهم عليك بمختلقه، فما أشد جهله 

ےہ۔۔۔۔ضرضحتضدبعضاہللضنبضںیمضےسضتضاورضنمضڑھگتضانبیئضوہیئضرواای 

رشتفیضملسو هيلع هللا ىلص اہللضضرفامےتضںیہضہکضمہضےھٹیبضوہےئضےھتضہکضااچکنضروسل rرمعض

ضاتبؤںضوجض ضہن ضایکضںیمضںیہمتضاکیضایسیضدوا ضرفامای: ضآپضےنضاراشد ےھجمضالےئضاور

اھکسیئضےہضسجضےکضدعبضیسکضبیبطضیکضدواضیکضرضورتضںیہنضرےہضیگ؟ضےنضe ربجالیئ

 rاورضرضحتضیلعضrاورضرضحتضامثعنض rاورضرضحتضرمعض rرضحتضاوبرکبض

ضوکنضیسضدواضےہ؟ضےنض rرضحتضاملسنضاورض ضو  ضاےضاہللضےکضروسل! رعضضایک:

،ضاسیننضںیمضابرشضاکضاپینضولاورضاسضرپضوسر ضافہحتضمتضام م ضےنضاراشدضرفامای:ملسو هيلع هللا ىلص آپض

ضامسضرکبضاالیلعض’’ آۃیضارکلیس،ضاورضضوعمذنیت،ضاورضاورض

 

،ضاورضوسر ضاالخصضرہضاکیضوکض‘‘بس

َ،ضاورضمسقضےہضاسضذاتضیکضضرتسضرتس

ی

ْ
 
رمہبتضڑپوھ،ضاورضحبصضاشمضو ضاپینضاستضدنضکتضپ

ضارگضاہللضےنضاچاہضوتضابرشضاکضہیضاپینضاسضےکضےنیپضواےلض!سجضےنضےھجمضربقحضیبنضانبضرکضاجیھب

اسضاورض،ضاورضو ضتحصضایبضوہاجےئضاگ،ضرکدےضاگدورضےکضمسجضےسضرہضمسقضیکضامیبریض

ا ءضےسضرہضامیبریضوکضاکنلضدےضاگ،ضاورضارگضاسضیکضاوالدضیکضروگں،وگتش،

 

ض
ع
اورضامتمضا

،ضاورضابھجنضض ْ

ی

ہنضوہضاورضو ضاچاتہضوہضہکضاسضاکضاٹیبضوہضوتضاسضوکضاچےیہضہکضو ضاسضاپینضوکضپ 

سجضےکضرسضںیمضدردضوہ،ضاورضسجضیکضآھکنضاورضنضا یتکضوہ،ضاورض،ضاورضسجضیکضزابواےل

ضاورضاسضےکضاسھتض ضاورضسجضوکضافجلضوہ،ضبسضکیھٹضوہاجںیئضےگ، ہنمضںیمضدردضوہ،

                                                      

ـ أبو عبد اهلل حسين بن عااشة،،ت:۱۱۸:ص:انظر مجموعة رسائ  الحافظ ابن عبد الهادي 1 الفاروق الحديثية 

 . هـ۱۴۸۴الطبعة األولىالقاهرة،
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 زینضامتمضمسقضےکضدردضیھبضمتخضوہاجںیئضےگ۔اجحہمضیکضیھبضرضورتضںیہنضوہیگ،ض

ےلضرفامےتضںیہ(اہللضاعتیلضاسضےکضڑھگےنضواضl)احظفضانبضدبعضااہلدیض

 اہجتلضےہضاورضرجأتضوضابغوتضےہ۔زاید ضوکضڑکپضںی،ضسکضدقرضاسضیکض

 رواتیضےکضضعبضدرگیضریغضدنسمضاصمدر

‘‘الرحمة في الطب والحامة’’ ےنضضlیہیضرواتیضالعہمضویسیطض 

1 

ںیمضھچکضفلتخمضاافلظضےکضاسھتضریغبضدنسضےکضذرکضیکضےہ،واحضضرےہضہکضہیضاتکبض

 ےکضانمضےسضوہشمرضےہ،ضالمہظحضوہ:‘‘lرجمابتضویسیطض’’ امہرےضدایرضںیمض

وهو دعاء علمه  ،: التي في ابن آدم عالج لجميع األمراض’’  

 .لنبي صلى اهلل عليه وسلملالروح األمين جبري  عليه الصالة والسالم 

وهو دواء اليحتاج معه إلى أدوية : صلى اهلل عليه وسلم قال

وتقرأ عليه فاتحة الاتاب ماء المطر، على بركة اهلل تعالى خذ  ،األطباء

المعوذتين ، وسورة اإلخالص كذلكوآية الارسي سبعين مرة، و

، و ال إله إال اهلل وحده ال شريك له له الملك وله الحمد يحيي كذلك

ويميت، وهو حي ال يموت، بيده الخير وهو على ك  شيء قدير 

ثم تشرب من و تصلي على النبي صلى اهلل عليه وسلم كذلك، ، كذلك

ات، قال عليه الصالة سبعة أيام متواليفي غداة ك  يوم لك الماء ذ

جبري  عليه الصالة والسالم و ني جاء هإن !والذي نفسي بيده والسالم:

عروقه ولحمه  منك  داء يخرج هذا الماء من شرب من أن أخبرني 
                                                      

 . ء۸۰۱۰،دار الاتب العلمية ـ بيروت،الطبعة۱۱۴الرحمة في الطب والحامة:ص: 1



 ۲۵  مجنپ( )ہصح

، واليحتاج معه إلى حجامة، واليصيبه وجع جسدهووجميع أعضائه 

 ،وال العمى ،وال الثألول ،واليصيبه ضيق النفس الصلب،وجع  وال ،السرة

 .‘‘وبالجملة ففضائله ال تحصى ببركة هذا الدعاء ،وال الخرس

)امتمضامیبرویںضاکضالعج(وجہکضیسکضیھبضآدیمضےکضمسجضںیمضاپیئضاجںیئ،ہیضداعض 

ےنضرفامای:ہیضداعو ضملسو هيلع هللا ىلص ےنضاھکسیئضےہ،یبنضeوکضروحضاالنضربجلیضملسو هيلع هللا ىلص یبنض

ھتضںوبیبںضیکضدواؤںضیکضرضورتضابیقضںیہنضر،یت،رط ہقضہیضدواےہضسجضےکضاس

ض
ٔ
ضوسر  ضاسضرپ ضاور ضول، ضاپین ضربتکضےکضاسھتضابرشضاک ضیک ضےکضانم ضاہللضاعتیل ےہہک

ضاالخصضیھبضایسضرطحضرتسضرمہبتضڑپوھض
ٔ
افہحت،آۃیضارکلیسضرتسضرمہبتضڑپوھ،اوروسر 

 ال إله’’ وھ،رھپہیضداعاورضوعمذنیت)وسرۃضاقلفلضاورضاانلس(یھبضایسضرطحضرتسضرمہبتضڑپ

إال اهلل وحده ال شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي 

یھبضایسضرطحضرتسرمہبتض‘‘ال يموت بيده الخير وهو على ك  شيء قدير

ضڑپوھ ضایسضرطحضرتسضرمہبتضدرودضرشفیضڑپوھ،اسضےکضدعبضاستضدنضکتض، اور

 رکو۔لسلسمضرہضدنضیکضحبصضںیمضاسضاپینضںیمضےسضیپضایلض

تضیکضسجضےکضےضبقضںیمضریمیضاجنضےنضرفامای:مسقضاسضذاملسو هيلع هللا ىلص اپکضیبنض

ضاسضاپینضںیمضآےئاورضےھجمضاتبضe ےبضکشضریمےضاپسضربجلیض!ےہ ایضہکضوجیھبض

ض ْ

ی

ضاورضمسجضںیمضےسضرہضامیبریضلکنضےسضپ  ا ء

 

ض
ع
اگ،وتاسضیکضروگں،وگتش،امتمضا

ضاےسضانفضاکضاجےئضیگ،اسضدواےکضاسھتضاےسضاجحہمضیکضرضورتضہنضرےہضیگ،ضاورضہن

ضادنےھضنپضاورضوگےگنضنپضےسضیھبض درد،رمکدرد،اسسنضیکضیگنتضاورےسموہےگن،و 

 وفحمظضوہاجےئضاگ۔
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یکضںیتلیضفضےبضہکضاسضداعضیکضربتکضیکضوہجضےسضاسضابرشضےکضاپینضالخہصضہیض

 امشرضںیہ۔

ضیہضےنضایسضاتکبضںیمضاکیضدورسےضاقممضرپضہیضرواتی  lالعہمضویسیطض

 انضاافلظضےسضلقنضیکضےہ:

)للحفظ(: روي عن رسول اهلل + أنه قال: أتاني جبري  عليه ’’  

من تعسر عليه الحفظ من أمتك فليأخذ ماء  السالم فقال: يامحمد!

قرأ عليه فاتحة الاتاب سبعين يو ،المطر ليلة الجمعة في إناء جديد

وذتين المعو ،الخ كذلك،ق  هو اهلل أحدو ،ي كذلكمرة وآية الارس

ال إله إال اهلل وحده ال شريك له له الملك وله الحمد  يقول: ثم، كذلك

و يصلي على يحيي ويميت وهو على ك  شيء قدير سبعين مرة، 

ويخوض بأصبعه في ذلك الماء حين  ،سبعين مرةمحمد +  سيدنا

فإنه ، ويفطرعلى ذلك الماء ،األص [ في]كذا  يقرأ أو يصوم ثالثة أيام

وينفع لا  داء وبالء في  ،وك  ماسمعه من العلميحفظ القرآن 

شربه سبعة أيام متواليات، فإنه يبرأ بإذن اهلل ويداوم على  ،األعضاء

‘‘تعالى اهـ وهلل الحمد

1. 

ضیبنضےکضےئلض)احہظف   ےنضملسو هيلع هللا ىلص ایگضےہضہکضآپضےسضرواتیضایکملسو هيلع هللا ىلص (

ریمےضاپسضآےئضاورضرعضضایکضاےضدمحم!آپضیکضاتمضضeربجلیضاراشدضرفامای:

ںیمضےسضسجضصخشضوکضیھبضظفحضرکےنضںیمضدوشاریضوہضوتضاےسضاچےئہہکضہعمجضیکضراتض

                                                      

 . ء۸۰۱۰،دار الاتب العلمية ـ بيروت،الطبعة۸9۰الرحمة في الطب والحامة:ص: 1
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ضڈاےلےئنضںیمضاکیض ض ضاپین ضاک ضربنتضںیمضابرش ضافہحتض،
ٔ
رھپضاسضرپرتسرمہبتضوسر 

ڑپےھ،اورضآتیضضارکلیسضایسضرطحضرتسرمہبتضڑپےھ،اورضلقضوھضاہللضادحضآرخضکتض

ضاورضرتسضرمہبتضوعمذنیتضڑپےھ،ضرھپضہیضداعڑپےھ:یسضرطحضا ال ’’ رتسرمہبتضڑپےھ،

يحيي ويميت،  ،له الملك وله الحمد ،وحده ال شريك له إله إال اهلل

 ،ضاورضرتسضرمہبتضدرودضرشفیضڑپےھ۔‘‘وهو على ك  شيء قدير

ضا ینضاایلگنںضابرشضےکضاپینضںیمضڈاےلضرےھک،اینیتض اورضانضوکضڑپےتھضوتقض

اورضاسضاپینض]الصضںیمضایسضرطحضےہ،اظبرہضہیضےہ:اورضنیتضروزےضرےھک[روزےضرےھک

ےسضااطفرضرکےل،وتضےبضکشضاسضیکضربتکضےسضو ضصخشضرقآنضاپکضیھبضظفحض

رکےلضاگ،اورضاسضےکضالعو ضوجضولعمضےنسضاگضو ضیھبضایدضرکےلضاگ،اسضےکضالعو ضہیضاپینض

ا ءضںیمضاپےئضاجےنضوایلضرہضامیبریضںیمضاف

 

ض
ع
دئ ضدےضاگ،اسضےکضےنیپضرپضاسضےکضا

ایبضوہاجےئضیضرکے،اہللضےکضمکحضےسضو ضصخشضتحصضاستضدنضکتضوتمارتاپدنب

 وہللضادمحل۔،ض،ضاھاگ

 امہضونٹ:

ضlالعہمضدبعاہللضامغریض ض الرحمة في ’’ یکضرصتحیضےکضاطمقبضاتکبض

ےکضانمضےسض‘‘lرجمابتضویسیطض’’ )وجضامہرےضدایرضںیمض ‘‘الطب والحامة

ضlالعہمضویسیطضضاحظفوہشمرضےہ( ض دہمیضیکضاتفیلضںیہنضےہ،ضہکلبضمیکحضرقمیضض

 نبضیلعضنبض
َ
ض

ُ اربامیہض
ب 
ل 

 

ن
یض
م
  ھ(ضیکضاتفیلضےہ،ضالمہظحضوہ:۲۲۵یفضاوتمل) lرر

وقد رأيت رسالة مطبوعة في إثبات هذه الحااية منسوبة ’’ 

للحافظ السيوطي، والتصح نسبتها إليه، وما أكثر مانسب للحافظ 
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الانز المدفون والفلك  ي لم يؤلفها كاتابالسيوطي من الاتب الت
ن المنسوب إليه، وهو للشيخ يونس السيوطي المالاي المشحو

الرحمة في الطب والحامة، نسب  تلميذ الحافظ الذهبي، وكاتاب

إليه في سائر النسخ المطبوعة، وهو للحايم المقري مهدي 

‘‘، وغير ذلك كثير]كذا في األص [الصبري

1 . 

وبطمعضراسہلضداھکیضےہ،وجضاحظفضضےکضاابثتضںیمضاکیضےنضاسضاکحتیںیمض

ضlویسیطض الہکنضاسضراسہلضیکضانضیکضاجبنضتبسنضرکانضیکضاجبنضوسنمبضےہ،ضاحض

ضlحیحصضںیہنضےہ،ضاورضینتکضیہضاتکںیبضںیہضوجضاحظفضویسیطض یکضاجبنضوسنمبضیکضض

الانز المدفون ’’ اجیتضںیہ،نجضوکضاوہنںضےنضاتفیلضیہضںیہنضایک،ےسیجضاتکب
ضدرالصضاحظفض ‘‘والفلك المشحون ضو  ضانضیکضرطفضوسنمبضایکضایگضےہ، وک

ضlےکضذیملتضخیشضویسنضویسیطضامیکلl ذیبہ ض  یکضاتفیلضےہ،اورضےسیجضاتکبض

یکضضضlامتمضعبطضدش ضوخسنںضںیمضاحظفضویسیطض‘‘الرحمة في الطب والحامة’’

 یضےہ،احالہکنضو ضاتکبضمیکحضرقمیضدہمرطفضوسنمبضیکضیئگض
َ
ض

 ُ
ب 
ل 

 

ن
ی
م
ےہ،ضاسضضیکضرر

یکضرطفضطلغضضlےکضالعو ضاورضیھبضتہبضیسضبتکضںیہ)نجضیکضتبسنضااممضویسیطض

‘‘یکضاجیتضےہ(

2
 ۔

                                                      

  . هـ۱۴۸9الطبعة الثانيةماتبة القاهرة ـ مصر،،۱۵::صةمصباح الزجاج 1

 وکضدہمیضنبضیلعضنب‘‘ والحامة الطب في الرحمة كتاب ’’یھبضضضےن lایسضرطحضالعہمضسمشضادلنیضاوبضاریخلضانبضازجلری 2

 
َ
ض

ُ اربامیہض
ب 
ل 

 

ن
یض
م
بضم الصاد المهملة  يْرِنْبُلصَّمهدي بن علي بن إبراهيم اَ’’اتافیلتضںیمضذرکضایکضےہ،ضدےئھکی:ضضضیکضlرر

وهو  ،حاذق وطبيب ،مقرئ فاض ، يْمِجَهْمَلْاَ يْنِمَيَلْلقب له اَ ،ونون ساكنة بعد موحدة مضمومة وراء

مختصر لطيف مفيد، قرأ على أصحاب ابن شداد، كان فيما  ،‘‘كتاب الرحمة في الطب والحامة’’ مؤلف

رأيت بخطه كتاب  ،وله خط حسن ،وله نظم متوسط ،رجال صالحا ذا سيرة جميلة  بلغني من أصحابه
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رفامےتضںیہضہکضدہمیضنبضیلعضنبضضlاہتبلضالعہمضریخضادلنیضضنبضومحمدضزریلکض

 
َ
ض

ُ اربامیہض
ب 
ل 

 

ن
یض
م
ضlرر یکضضlااممضویسیطض‘‘ارلۃمحضیفضابطلضواۃمکحل’’ ضہیضاتکبیکض

اتکبضےکضالعو ضےہ

1
 ۔

 یفاوتمل) lیہیضرواتیضالعہمضاوبضااقلمسضدمحمضنبضدبعضاولادحضاغیقفضالمیحض 

‘‘فحات األزهارلمحات األنوار ون’’ ھ(ضےن۵4۵

2
ضدوضفلتخمضاقمامتضںیم 

                                                                                                          

المهجم من  ةالتفسير والشاطبية والرائية ومبهج ابن شداد، توفي كهال سنة خمس عشرة وثمانمائة ببلد

،ت:أبي إبراهيم عمرو بن عبد ۴۵۵۲،رقم:۴/۴۴۸غاية النهاية في طبقات القراء:) ‘‘شرحبين باليمن

 .هـ(۱۴۴۲اهلل،دار اللؤلؤة ـ القاهرة،الطبعة األولى

 . ـ بيروت دار العلم للماليين،۴/۴۱۴زركلي:األعالم لل 1

ض طبيب من العلماء  ،اليمني المهجمي يْرِنْبُلصَّمهدي بن علي بن إبراهيم اَ’’یکضابعرتضالمہظحضوہ:ض العہمضزریلکضؒ

 ،‘‘كتاب الرحمة في الطب والحامة’’ له  ،توفي كهال ببلده المهجم من شرحبين باليمن، بالقراآت، له نظم

  .‘‘وهو غير كتاب السيوطي المسمى بهذا االسم

 ،ـ بيـروت   البشائر اإلسـالمية دار ، ت:رفعت فوزي عبد المطلب،۴۱۴،رقم:۵۲۴لمحات األنوار:ص: 2
 . هـ۱۴۱۲الطبعة األولى

رسول اهلل صلى روي عن ’’ںیمضذموکر ضرواتیضدوضفلتخمضاقمامتضرپضذموکرضےہ،ضےلہپضاقممضیکضابعرتضالمہظحضوہ:ض‘‘ احملتضاالونار’’

أن يؤخذ  :اهلل عليه وسلم أنه قال: علمني جبري  عليه السالم دواء ال يحتاج معه إلى أدوية األطباء، وذلك

 ‘‘حدق  هو اهلل أ’’ من ماء المطر، ويقرأ عليه فاتحة الاتاب سبعين مرة، وآية الارسي سبعين مرة، و

بعين مرة، والمعوذتين سبعين مرة، ثم يشرب من ذلك الماء سبعة أيام متوالية بالغداة، والذي نفسي س

بيده إن جبري  عليه السالم جاءني فأخبرني أن اهلل تعالى يدفع عن الذي يشرب من هذا الماء ك  داء في 

 ح من اللوح المحفوظ.ألنه تسبي ،جسده، ويعافيه منه، ويخرجه من عروقه ولحمه وعظمه وجميع أعضائه

وشرب مـن ذلـك المـاء هـو      ،قال النبي صلى اهلل عليه وسلم: والذي بعثني بالحق، إنه من لم يولد له ولد

وقال جبريـ  عليـه    ،وإن شرب منه المربوط يطلق بإذن اهلل ،وامرأته إال رزقهما اهلل ولدا، وإن كان حصورا

ء نفعه بإذن اهلل، وإن كان به وجع العين ذهـب عنـه   وشرب من ذلك الما ،من كان به صداع الرأس :السالم

وجعه، وينتفع به من وجع األذنين، ويشد أصول األسـنان، ويطيـب الفـم والناهـة، وال يسـي  مـن فمـه        

اللعاب، وينقطع البلغم، وال يتخم إذا أك  أو شرب وال يتأذى بالرياح، وال يصيبه الفالج، وال تصيبه اللقـوة،  

ه وال صلبه، وال وجـع صـدره، وال يصـيبه البـرد، وال الحاـة وال الجـدري، وال       وال يشتاي من وجع سرت

يحتاج إلى الحجامة، وال إلى قطع العروق، وال يصيبه الطاعون وال الرعاف، وال الجذام، وال نزف الـدم وال  
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‘‘الدر النظيم في خواص القرآن العظيم’’ ےنضضlرپ،ضااممضاییعفض

1
ںیم،ض 

‘‘خزينة األسرار’’ ھ(ےنض۲3۱۲یفضاوتمل) lاوبنتسیلاورضالعہمضدمحمضیقحضانزیلض

2 
                                                                                                          

لمـاء  ضيق النفس وال الثوالي ، وال يصير أصم، وال أخرس، وال يصـيبه اإلعيـاء، وال الجـرب، وال يصـيبه ا    

األسود في عينيه، وال تخرج عليه الخنازير، وال يصيبه الفزع في منامه وال الوسوسة وال تصـ  إليـه الجـن    

 .‘‘وال الشياطين، وإن سقيت منه البهيمة أو صب عليها انتفعت بذلك إن شاء اهلل تعالى

أن النبي صلى اهلل عليه وسلم قال: علمني جبري  عليه السـالم دواء   :روي’’  دورسےضاقممضیکضابعرتضالمہظحضوہ:

نحب أن تخبرنـا   !فقال أبو بار وعمر وعثمان رضي اهلل عنهم: يا رسول اهلل ،ال أحتاج إلى دواء األطباء معه

 تأخذ من ماء المطر، وتقرأ عليه فاتحة الاتاب سبعين مرة، وآيـة الارسـي سـبعين    ،قال: نعم ،بهذا الدعاء

 قـ  أعـوذ بـرب النـاس    ’’ سـبعين مـرة و  ’’ ق  أعوذ برب الفلق’’ سبعين مرة، و’’ ق  هو اهلل أحد’’ مرة، و

سبعين مرة، وتقول: ال إله إال اهلل وحده ال شريك له، له الملك وله الحمد يحيـي ويميـت، وهـو حـي ال     ’’

ء سبعة أيام متوالية، كـ   وهو على ك  شيء قدير سبعين مرة، ثم تشرب من ذلك الما ،يموت، بيده الخير

يوم قدر قدح، والذي نفسي بيده إن جبري  عليه السالم أخبرني أن اهلل تعالى يدفع عن الذي يشرب هـذا  

 لمحـات األنــوار:ص: .)‘‘ويخرجـه مــن عروقـه ولحمــه وجميـع أعضــائه    ،المـاء كــ  داء فـي جســده  

 .(هـ۱۴۱۲،الطبعة األولىيروتـ ب البشائر اإلسالميةدار ،ت:رفعت فوزي عبد المطلب،۱۲۴۵،رقم:۱۸۴۸

 .ـ مصر الماتبة العالمية،۱۴لدر النظيم:ص:ا 1
وقرأ عليه فاتحة الاتاب سبعين مرة،  وقال عليه الصالة والسالم: من أخذ من ماء المطر،’’ابعرتضالمہظحضوہ:ضض

سبعين مرة، والمعوذتين سبعين مرة،والذي نفسي بيده إن ‘‘ق  هو اهلل أحد’’ وآية الارسي سبعين مرة، و

 تعالىسبحانه و إن اهللأنه من يشرب من الماء سبعة ايام متوالية، فأخبرني وجبري  عليه السالم جاءني 

 .‘‘ك  داء في جسده، ويعافيه منه، ويخرج من عروقه ولحمه وعظمه وجميع أعضائه هيدفع عن

 . هـ۱۴۰9،المطبعة الخيرية،الطبعة۵۲خزينة األسرار:ص: 2

روي عن عمر بن الخطاب أنه قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: من أخذ من ماء ’’ابعرتضالمہظحضوہ:ضض

ق  هو ’’ وقرأ عليه فاتحة الاتاب سبعين مرة، وآية الارسي سبعين مرة، و، في رواية: مطر نيسانو المطر،

أخبرني ون جبري  عليه السالم جاءني أبعين مرة، والمعوذتين سبعين مرة،والذي نفسي بيده س‘‘اهلل أحد

 الذي يشرب من ذلك يدفع عنسبحانه  إن اهللأنه من شرب من ذلك الماء سبعة أيام متواليات بالغداة، ف

ر ، كذا في تفسيك  داء في جسده، ويعافيه منه، ويخرج من عروقه ولحمه وعظمه وجميع أعضائه

، سبعين مرة‘‘ألم نشرح لك ’’، وسبعين مرة ‘‘سبح اسم ربك األعلى’’ بعض الروايات:  الفاتحة. )وفي(

سبحان اهلل والحمد هلل إلى العلي العظيم ، وسبعين مرة‘‘ق  ياأيها الاافرون’’، وسبعين مرةسورة القدر و

محمد وعلى آله وصحبه وعلى أللهم ص  على سيدنا ، وسبعين مرةأستغفر اهلل العظيم ، وسبعين مرة

د، ، كذا ذكره أبو السعوسبعين مرةبعين جميع األنبياء والمرسلين والمالئاة المقربين والا  وسائر التا
 



 ۲۲  مجنپ( )ہصح

 ریغبضدنسضےکضذرکضیکضےہ۔ںیمض

 رواتیضرپضاہمئضاکضالکم

ضضlاحظفضانبضااہلدیضدقمیسضیلبنحض  اکضوقلضض

ضہہکضرکضرفامےتض  ‘‘نمضڑھگت’’ زریمضثحبضرواتیضوکضlاحظفضانبضااہلدیضیلبنحض

‘‘، فما أشد جهله وجرأته وغباوتهأللهم عليك بمختلقه’’ ںیہ:ض

اہللضض.1

اہجتلضےہضاورضزاید ضاعتیلضاسضےکضڑھگےنضواےلضیکضڑکپضرفامںیئ،ضسکضدقرضاسضیکض

 وضابغوتضےہ۔رجأتض

 رواتیضاکضمکحض

ضےنضاسضlآپضاسہقبضلیصفتضںیمضاجنضےکچضںیہضہکضاحظفضانبضااہلدیضیلبنحض 

 ملسو هيلع هللا ىلصاسضرواتیضوکضاسضدنسضےسآپضضاسضےئلضوکضنمضڑھگتضرقارضدایضےہ،ضرواتی

 ےہ۔ضرکانضدر ِتسضںیہنےکضااستنبضےسضایبنض

 زریمضثحبضرواتیضےسضاتلمضاتلجضومضمنضآےگضاکیضرواتیضںیمضآراہضےہ۔: امہضونٹ

iI 

 

                                                                                                          

قال: هذه نافعة لمن شربها من جميع األمراض واألوجاع واآلالم، حتى يشربها من لم يان له ولد 

، وسورة سبعين مرة‘‘إنا فتحنا لك’’ ورة ، وسسبعين مرةفيحص  له. )وفي( بعض النسخ: سورة يس 

، فمن سبعين مرةإلى آخر السورة  ‘‘فتعالى اهلل الملك الحق ال إله إال هو’’، وقوله تعالى: سبعين مرةمحمد 

 .‘‘شرب من ذلك الماء على ك  مقصود و مطلوب فيحص  له، كذا في خواص القرآن

الفاروق أبو عبد اهلل حسين بن عااشة،،ت:۱۱۸:ص:انظر مجموعة رسائ  الحافظ ابن عبد الهادي 1

 . هـ۱۴۸۴الحديثية ـ القاهرة،الطبعة األولى
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 رواتیضربمن

 رواتی:ضالحلضدرمہضےسضدہشضرخدیضرکضابرشضےکضاپینضےکضاسھتضانیپض

 رہضامیبریضےسضافشءضےہ۔

 ےنضاسضدحثیضوکضاصفضنمضڑھگتضاہکضےہ،اہتبلضضlمکح:ضالعہمضامغریض

 رضحتضیلعض
r

 بجضمتضںیمضےسضیسکضاکیضوکضوکیئضہیضوقلضاثتبضےہ:ضےسضانضاک

 فیلکتضوہضوتضاےسضاچےئہضہکضا ینضویبیضےسضنیتضدرمہضایضاسضےسیجضھچکضدرمہضامےگن،

 انضےسدہشضرخدیے،رھپضابرشضاکضاپینضےلضاورضدہشضاورضاپینضوکالمےل،

 وتاسضںیمضوخوگشاروعفنضشخبضاورضابربتکضافشءضعمجضوہاجیئضیگ۔

 ررواتیضضاکضدصم

‘‘تلخيص المتشابه’’ ےنضlہیضرواتیضاحظفضبیطخضدغبادیض

ںیمض 1

 انضاافلظضےسضرختجیضیکضےہ:

ي، لِصِوْكتب إلي أبو الفرج محمد بن إدريس بن محمد المَ’’  

عنه، قال: نا  يْوِمَرْوحدثني أبو النجيب عبد الغفار بن عبد الواحد األُ

زكريا يزيد بن محمد بن ي، نا أبو سِوْلطُّأبو منصور المظفر بن محمد اَ

اس، نا لَّإياس بن القاسم األزدي، قال: ذكر يوسف بن المبارك القَ

الطوي ، عن أنس بن مالك،  ق، نا حميديْرَمحمد بن زُعمي أبو الزاهد 

درهم حالل يشترى به عس   أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال:

 .‘‘ويشرب بماء المطر شفاء من ك  داء
                                                      

 . ء۱9۲۵الطبعة األولىـ دمشق، ساينة الشهابي،ت:۴۵۰رقم:،۱/۸۲۴تلخيص المتشابه في الرسم: 1
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اکضاراشدضملسو هيلع هللا ىلص روسلضاہللضےہضہکضضےسضوقنمل r امکلرضحتضاسنضنبض

 مہضےسضدہشضرخدیضرکضابرشضےکضاپینضےکضاسھتضانیپضرہضامیبریضےسضافشءضےہ۔الحلضدرےہ:

 ضعبضدرگیضاصمدر

‘‘صبهانأتاريخ ’’ ےنضضlہیضرواتیضاحظفضاوبضمیعنضضضضضضضض

اورضانضےکض،ضںیم 1

‘‘مسند الفردوس’’ ےنضlرطقیضےسضااممضدیملیض

یکضےہ،ضامتمضںیمضرختجیض 2

 دنسںیضویفسضنبضابمرکضرپضآرکضکرتشکضوہضاجیتضںیہ۔

 رواتیضرپضاہمئضاکضالکم

ضضlالعہمضدبعضارلؤفضانمویض  اکضوقلضض

‘‘التيسير’’ ےنضضlالعہمضانمویض 

  ‘‘بإسناد ضعيف’’ ںیمضاسضرواتیضوکض 3

 اہکضےہ۔

ضlالعہمضاریمضاعنصینض  اکضالکمضضض

‘‘التنوير’’  lالعہمضاریمضاعنصینض 

 رمز عليه المصنف’’ ںیمضرفامےتضںیہ:ض 4

ےنضاسضرپضفعضضیکضالعتمضاگلیئض[lینعیضااممضویسیطض] فنصمض.‘‘رمز التضعيف

 ےہ۔

                                                      

ـ ۱۴۱۰الطبعة األولى ،بيروت الاتب العلميةـدار ،سيد كسروي حسن،ت:۲۲۱رقم:،۱/۴۴۵تاريخ أصبهان: 1  .ه

 .ء۱99۵الطبعة األولىـ القاهرة، دار الاتب،۱۴۵۴رقم:،۴/۸۱المداوي:انظر  2

ضض‘‘دنسمضارفلدوس’’ ض‘‘ ادملاوی’’دایتسبضںیہن،ضاثونیضدصمرض درهم حالل يشترى به ’’ ںیمضاسضیکضدنسضذموکرضےہ،ضالمہظحضوہ:

من طريق أبي نعيم،  يقلت: أخرجه الديلم، عسال ويشرب بماء المطر شفاء من ك  داء.)فر( عن أنس

قال:حدثنا أبو  ،في ترجمة على بن محمد بن حسين أبي بار الضراب عنه، وهو عنده في تاريخ أصبهان

عن أنس  ،ثنا حميد ،ثنا عمى ي،الموصل قيْرَزُثنا يوسف بن  ،تريك بن كناس بن يعقوب يزرعة الموصل

 .‘‘موضوع يبه، وهذا الحديث في نقد

 . الرياض اإلمام الشافعي ـماتبة ،۸/۵التيسير: 3

ـ ۱۴۴۸الطبعة األولى الرياض، السالمـ دار محمد إسحاق محمد إبراهيم،ماتبة ت:،۴۱۴9رقم:،۵/9۴:التنوير 4  .ه



 مجنپ()ہصحض  ۲4

 اکضوقل  lالعہمضامغریض

‘‘المداوي’’ ےنضlالعہمضامغریض

ض 1 ‘‘المغير’’ اور

ںیمضاسضرواتیض 2

 وکضنمضڑھگتضرقاردایضےہ۔

 دنسضںیمضوموجدضدیمحضاوطللیضےکضابرےضںیمضاہمئضراجلضےکضاوقالض

ض ضنب  دمحم

ی

ْل
ی
َ
ضضُزر ضذیبہ ضاحظف ضوک ضاوطللی ضدیمح ضخیش ضضlےک ميزان ’’ ےن

‘‘االعتدال

لسان ’’ ےنضضlاورضانضیکضاابتعضںیمضاحظفضانبضرجحضالقسعینضضںیم 3

‘‘الميزان

 ںیمضوہجملضرقارضدایضےہ۔ 4

‘‘المغني’’  lذیبہضزینضاحظفض

ضضںیم 5  ىيدر ال، شيخ’’ رفامےتضںیہ:

رےضےکضابضس،ضاہیضخیشضےہ .‘‘يلِصِوْالمَ قيْرَزُ بن محمد عنه ىرو ،هو من

 ےسضدمحمضنبضضس،ضاںیمضولعممضںیہنضہکضہیضوکنضےہ

ی

ْل
ی
َ
  ُزر

ل
 َمَ
صم

م 
ل

 رواتیضیکضےہ۔ضیضےن

‘‘تلخيص المتشابه’’ ےنضlاحظفضبیطخضدغبادیض

ںیمضاورضاحظفض 6

ضاموکال ضضlانب ‘‘اإلكمال’’ ےن

ضےہ، 7 ضدای ضرقار ضوہجمل ضوک ضاوطللی ضدیمح  ںیم

 یکضابعرتضالمہظحضوہ:‘‘ تلخيص المتشابه’’

حدث عن حميد ، أبو الزاهد الموصليق يْرَمحمد بن زُ ’’ 
                                                      

 . ء۱99۵الطبعة األولىـ القاهرة، دار الاتب،۱۴۵۴رقم:،۴/۸۱المداوي: 1

 . بيروتـ  الرائد العربيدار ،۵۱ص:المغير: 2

 . المعرفة ـ بيروت،ت:علي محمد البجاوي،دار ۸۴۵۰رقم:،۱/۵۱۴ميزان االعتدال:  3

ـ ۱۴۸۴ األولى الطبعةبيروت، ةـ ،دار البشائراإلسالميةت:عبد الفتاح أبوغد،۸۲۱۲،رقم:۴/۴۰۴الميزان: لسان 4  .ه

 . إحياء التراث اإلسالمي ـ قطر ةدارإ،ت:نور الدين عتر،۱۴9۸رقم:،۱/۸۲9المغني في الضعفاء: 5

 . ء۱9۲۵الطبعة األولىـ دمشق، ساينة الشهابي،ت:۴۵۰رقم:،۱/۸۲۴تلخيص المتشابه في الرسم: 6

 . الفاروق الحديثية ـ القاهرة،۴/۵۲اإلكمال في رفع اإلرتياب: 7



 ۲۵  مجنپ( )ہصح

هذا  ،ه البصرييْوَرَيْبحميد بن تِوليس  عذَّجَروف بالمُالطوي  المع

آخر في عداد المجهولين، روى عن أبي الزاهد ابن أخيه يوسف بن 

 .‘‘ اسلَّالمبارك القَ

 دمحمضنبض 

ی

ْل
ی
َ
 زادہضاوبضضُزر

ل
 َمَ
صم

م 
ل

 اوطللیضوجضےنضدیمحضضی

لل

دَّ اَ

 

ذ
َ
ج 
ُ
م

ےہ،ضضعضےسضوہشمر

ض)رمویضہنع ضہی  دیمحض( ےسضرواتیضیکضےہ،
َ
ر ْل
م

ی

 نبضت
َ
 و
ل
ضہیضدیمحضےہضضیرصیضںیہنْی ،

زادہضاےنپضاھبیئضےکضےٹیبضویفسضنبضوویںضںیمضامشرضوہےتضںیہ،ضہیضاوبضاوطللیضوہجملضرا

 ابمرکضالقسضےسضااحدثیضلقنضرکاتضےہ۔

 امہضونٹ

 سکضدنسضںیمضوموجدضراویضویفسضنبضابمر
َ
ّ َ

ی

اکس،ضاہتبلضاوبضاکضرتہمجضںیہنضلمضضضق

ضدمحم ضضزادہ  نب

ی

ْل
ی
َ
ض ُزر ضرتہمج ‘‘تلخيص المتشابه’’ اک

‘‘اإلكمال’’ اورںیم، 1

2 

 ںیمضےہ،ضنکیلضانضےکضابرےضںیمضوکیئضرجحضایضدعتلیضلقنضںیہنضیک۔

 رواتیضاکضمکحض

ےنضاسضدحثیضوکضاصفضنمضڑھگتضاہکضےہ،زینضدنسضںیمضضlالعہمضامغریض 

                                                      

 . ء۱9۲۵الطبعة األولىـ دمشق، ساينة الشهابي،ت:۴۵۰رقم:،۱/۸۲۴تلخيص المتشابه في الرسم: 1

 عذَّجَبالمُحدث عن حميد الطوي  المعروف ، يلِصِوْق أبو الزاهد المَيْرَمحمد بن زُ’’المہظحضوہ:ضضیکضابعرتض‘‘ صیخلتضااشتملہب’’

 هذا آخر في عداد المجهولين، روى عن أبي الزاهد ابن أخيه يوسف بن ،ه البصرييْوَرَيْوليس بحميد بن تِ

 .‘‘اسلَّقَلْاَالمبارك 

 .القاهرة .الحديثيةالفاروق ،۴/۵۲اإلكمال في رفع اإلرتياب: 2

 عذَّجَبالمُحدث عن حميد الطوي  المعروف ، ي أبو الزاهدلِصِوْق المَيْرَمحمد بن زُو’’یکضابعرتضالمہظحضوہ:ضض‘‘ االامکل’’ 

 هالمجهولين، روى عنه في هذا آخر عداد ،هيْوَرَيْبن تِالطوي  هذا بحميد وليس حميد عن أنس بن مالك، 

 .‘‘سالقالبن زريق ابن أخيه يوسف بن المبارك 



 مجنپ()ہصحض  ۲۲

 دمحمضنبضوموجدضراویضویفسضنبضابمرکضاکضرتہمجضںیہنضاتلم،اورض

ی

ْل
ی
َ
ےکضابرےضںیمضضُزر

ضدحثیضےکضزندکیضوہجملض ضافحظ دع

 

ج ذ
م
ل

ضا ضدیمحضاوطللی ضںیہنضاتلم،اور ضالکم اہمئضاک

ض ضرواتی ضاس ضاطمقب ضلیصفتضےک ضآپےہ،اس ضوسنمبضملسو هيلع هللا ىلص وک ضاجبن یک

 در ِتسضںیہنضےہ۔رکان

 امہضافدئ 

ضےسضقلعتمضاکیضومضمنض  واحضضرےہضہکضابرشضےکضاپینضےسضوصحلضافشء

‘‘بي حاتمأتفسير ابن ’’ ےسضوموقًافضدنسبنسحضضrرضحتضیلعض

ںیمضانضاافلظض 1

 ےسضوقنملضےہ،اورضاسضرپضلمعضانضےکضااستنبضےسضدر ِتسضےہ:

الرحمن بن مهدي، عن حدثنا أحمد بن سنان، ثنا عبد ’’  

، عن يعفور بن المغيرة بن شعبة، عن علي، قال: 2سفيان، عن السدي

 ،إذا اشتاى أحدكم شيئا، فليسأل امرأته ثالثة دراهم أو نحو ذلك

 .‘‘فليبتع عسال، ثم يأخذ ماء السماء، فيجتمع هنيئا مريئا شفاء مباركا

ےسضرمویضےہہکضبجضمتضںیمضےسضیسکضوکضوکیئضفیلکتضوہضوتضضrرضحتضیلعض 

اےسضاچےئہضہکضا ینضویبیضےسضنیتضدرمہضایضاسضےسیجضھچکضدرمہضامےگن،انضےسدہشض

                                                      

 ـ الرياض، ماتبة نزار مصطفى الباز،أسعد محمد الطيب،ت:۴۴۴9رقم:،۲۵۸تفسير ابن أبي حاتم:ص: 1

 . هـ۱۴۱۴الطبعة األولى

 . بيروت ـمؤسسة الرسالة،محمد نعيم العرقسوسيت:،9/۸۴۲توضيح المشتبه:ص: 2
الاوفي، أما السدي الصغير فهو محمد السدي هذا هو الابير إسماعي  بن عبد الرحمن بن أبي كريمة ’’ 

 .‘‘بن مروان، كوفي متهم

واحضضرےہضہکضہیضدسی،دسیضریبکضےہ،نجضاکضانمضاامسلیعضنبضدبعارلنمحضنبضایبضرکمیضوکیفضےہ،ہیضراویضدمحمضنبضرموانضدسیضریغصض

 وکیفضےکضالعو ضےہ،دسیضریغصضمہتمضےہ۔



 ۲۲  مجنپ( )ہصح

ضاپینضوکالمےل،وتاسضںیمضوخوگشاروعفنض رخدیے،رھپضابرشضاکضاپینضےلضاورضدہشضاور

 شخبضاورضابربتکضافشءضعمجضوہاجیئضیگ۔

ضrرضحتضیلعض ض ےکضرطقیضےسضانضضlایفسنضوثریضضاکہیضوموقفضرطقیض

‘‘تفسير سفيان ثوري’’ بتکضںیمضیھبضوموجدضےہ:

1
‘‘تفسير ابن منذر’’ ،

2
 

‘‘مصنف البن أبي شيبه’’

3
 ۔ض

 رپضاہمئضاکضالکمےکضوقلضضrیلعضنبضایبضاطبلض

‘‘فتح الباري’’ ےنضlاحظفضانبضرجحضالقسعینضض 

ض lںیمضاحظفضانبضایبضاحمتضض 4

 ضےہ۔رکضذرکضایکضہہکض ‘‘بسند حسن’’ یکضرواتیضوکض
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 .بيروت الاتب العلميةـدار ،۱۲۵رقم:،۲۴تفسير سفيان ثوري:ص: 1

الطبعة  مدينة المنوره، ـ المآثردار ،ت:سعد بن محمد السعد،۱۴۴۴رقم:،۵۵۰تفسير ابن منذر:ص: 2

 .هـ۱۴۸۴األولى

 . هـ۱۴۰9الطبعة األولى ،بيروت ـ التاجدار ،۸۴۵۲۴رقم:،۵/۵9مصنف البن أبي شيبه: 3

 . ء۱۴۴9،الطبعةبيروت ـدار المعرفة ،۵۴۱۵رقم:،۱۰/۱۴۰فتح الباري: 4



 مجنپ()ہصحض  ۲۲

 رواتیضربمن

وخرج من المسجد فمر  ،من صلى الفجر في جماعة’’ رواتی:ض
 . ‘‘ثم مات في ذلك اليوم غفر له ،بعشرين نفسا فسلم عليهم

 وجضصخشضامنزمضرجفضامجتعضےکضاسھتضڑپھضےل،ضاورضدجسمضےسضابرہضاجےئضاورض

 سیبضارفادضرپضزگرےتضوہےئضاںیھُنضالسمضرکے،ضرھپضارگضہیضصخشض

 ایسضدنضرمایگضوتضاسضیکضششخبضوہاجےئضیگ۔

 مکح:ضنمضڑھگت۔

 رواتیضاکضدصمر

‘‘الزيادات على الموضوعات’’  lاحظفضویسیطض

 ںیمضےتھکلضںیہ: 1

 ،أخبرنا الحسن بن أحمد المرجاني ،الديلمي: أخبرنا والدي’’  

حدثنا علي بن الحسن بن  ،أخبرنا عبد اهلل بن علي بن حمويه بن أبرك

بن محمد بن   حدثنا أبو جعفر محمد بن يحيى ،الربيع القرشي

حدثنا أبو بار محمد بن عبد اهلل بن ثابت  ،مرداس السلمي ببغداد

حدثنا أبو عامر  ،ي بالرملةلِمْحدثنا أحمد بن أبي موسى الرَ ،األشناني

رفعه: من صلى الفجر في  ،عن ابن عمر ،عن نافع ،مالك عن ،العقدي

ثم مات  ،وخرج من المسجد فمر بعشرين نفسا فسلم عليهم ،جماعة

 .‘‘األشناني دجال في ذلك اليوم غفر له.
                                                      

 ،ت:رامز خالد حاج حسن،ماتبة المعارف ـ الرياض،۴۲۴،رقم:۱/۴۱۱الزيادات على الموضوعات: 1

 . هـ۱۴۴۱الطبعة األولى



 ۲۵  مجنپ( )ہصح

وجضصخشضامنزمضےنضرفامای:ملسو هيلع هللا ىلص ےسضرواتیضےہضآپضrضرضحتضانبضرمع 

رجفضامجتعضےکضاسھتضڑپھضےل،ضاورضدجسمضےسضابرہضاجےئضاورضسیبضارفادضرپضزگرےتض

وہےئضاںیھنضالسمضرکے،ضرھپضارگضہیضصخشضایسضدنضرمایگضوتضاسضیکضششخبضوہاجےئض

 رفامےتضںیہضہکضدنسضںیمضوموجدضراوی(اانشینضداجلضےہ۔ضضlیگ۔)ااممضویسیطض

 رواتیضرپضاہمئضاکضالکم

‘‘الزيادات على الموضوعات’’ ےنضضlاحظفضویسیطض 

ںیمضاےسض 1

نمضڑھگتضرقارضدایضےہ،ضاورضتلعضدنسضےکضراویضاوبضرکبضدمحمضنبضدبعضاہللضنبضاثتبض

 اانشینضوکضرقارضدایضےہ۔

‘‘تذكرة الموضوعات’’ ےنضضlہمضینٹپضالع 

 lںیم،ضالعہمضوشاکینض 2

‘‘الفوائد المجموعة’’ ےن

‘‘تنزيه الشريعة’’ ےنضضlںیمضاورضالعہمضانبضرعاقض 3

4 

 ےکضالکمضرپضاامتعدضایکضےہ۔ضlںیمضاحظفضویسیطض

ےکضابرےضدنسضںیمضوموجدضراویضاوبرکبضدمحمضنبضدبعضاہللضنبضاربامیہضنبضاثتبضاانشینض

 اہمئضراجلضاکضالکمںیمض

ض ضlاحظفضبیطخض ض ‘‘يضع الحديث،وكان كذابا’’ : ےتھکلضںیہض

 ہی . 5
                                                      

 ،ت:رامز خالد حاج حسن،ماتبة المعارف ـ الرياض،۴۲۴،رقم:۱/۴۱۱الزيادات على الموضوعات: 1

 . هـ۱۴۴۱الطبعة األولى

 . هـ۱۴99ـ بيروت،الطبعة الثانية ،دار أحياء التراث العربي۱۵۴تذكرة الموضوعات:ص: 2

 ،ت:عبد الرحمن بن يحيي المعلمي اليماني،دار الاتب العلميةـ  بيروت،۵۴،رقم:۱/۸۴۵الفوائد المجموعة: 3

 . هـ۱۴۱۵الطبعة

ـ بيروت،وعبد اهلل محمد الصديق، عبد الوهاب عبد اللطيف،ت:۱۸۰،رقم:۸/۱۱9تنزيه الشريعة: 4  دار الاتب العلمية 

 . هـ۱۴۰۱انيةالطبعة الث

    . هـ۱۴۸۸ى، ت:بشار عواد،دار الغرب اإلسالمي ـ بيروت،الطبعة األول9۲۴، رقم: ۴/۴۵۵تاريخ بغداد: 5



 مجنپ()ہصحض  ۲۱

  دحثیضڑھگاتاھت۔،ضذکابضاھت

ض ضانبضوجزی ‘‘والمتروكين الضعفاء’’  lاحظف

1
ضض قال ’’ ںیمضےتھکلضںیہ:

ےنضاہکضےہضہکضو ضوھجاٹ،ضداجلضضlدارضینطقضض.‘‘ دجال ... ،كذاب :الدارقطني

 ۔‘‘ ۔۔۔ےہ

‘‘المغني’’  lاحظفضذیبہض

2
ض  ہیض. ‘‘دجال، وضاع’’ ںیمضےتھکلضںیہ:

 ،ضدحثیضڑھگےنضواالضےہ۔داجلضےہ

 رواتیضاکضمکح

ےنضنمضڑھگتضرقارضدایضےہ،ضاُنضےکضالکمضضlاسضرواتیضوکضااممضویسیطض 

ےنضاامتعدضایکضےہ،ضضlاورضالعہمضانبضرعاقضضl،ضالعہمضوشاکینضlرپضالعہمضینٹپض

 یکضاجبنضوسنمبضرکانضدر ِتسضںیہنضےہ۔ملسو هيلع هللا ىلص وکضآپضاسضرواتیضضاسضےئل
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ـ .۱۴۰۵ىبيروت،الطبعة األول  ـ،ت:عبداهلل القاضي،دار الاتب العلمية ۴۰۲۲،رقم:۴/۴9الضعفاء والمتروكين: 1    ه

  .  رطق  ـدارة إحياء التراث اإلسالمي إالدين عتر،،ت:نور ۵۴۰۸،رقم:۸/۸۸۴المغني في الضعفاء: 2



 ۲۲  مجنپ( )ہصح

 رواتیضربمن

 رپضاچرضدنضوھبکضیکضاحتلضضںیمضملسو هيلع هللا ىلص رمہبتضآلضدمحمرواتی:ضاکیض

 اہللضاعتیلضیکضابراگ ضںیمضوخبضڑگضڑگاےئ،ضاہللضاعتیلضےنض ملسو هيلع هللا ىلصزگرے،ضآپض

 ےکضذرےعیضوارفضدقمارضںیمضاھکانضاورضدرگیضاایشءضوجھباںیئ،ضr رضحتضامثعن

 ےکےئلضداعضیک:ضایضاہللضںیمضامثعنضضrےنضرضحتضامثعنض ملسو هيلع هللا ىلصرھپضآپض

 ےسضرایضضوہاج۔ضےسضرایضضوہںضوتضیھبضاس

 ےنضضlاورضالعہمضانبضرعاقضضlویسیطضضاحظف ہکض مکح:ضدشدیضفیعضضےہ،ضیتح

 ےکضااستنبضےسضملسو هيلع هللا ىلص آپتضکتضاہکضےہ،ضرہبضوصرتضاےسضاےسضنمضڑھگ

 ایبنضرکانضدر ِتسضںیہنضےہ۔

 رواتیضاکضدصمر

‘‘ شرح مذاهب أه  السنة’’  lاحظفضاوبضصفحضانبضاشنیہض

ںیمض 1

 رختجیضرفامےتضںیہ:

أحمد بن محمد بن محمد بن سليمان الباغندي، ثنا حدثنا ’’  

هو ابن  ،علي بن حرب، ثنا محمد بن يعلى الثقفي، عن أبي نعيم عمر

صبح، عن خالد بن ميمون، عن عبد الاريم بن أبي أمية، عن طاوس، 

عن عائشة، قالت: ماث آل محمد صلى اهلل عليه وسلم أربعة أيام ما 

فدخ  علي النبي صلى اهلل عليه  ،طعموا شيئا، حتى تضاغوا صبيانهم
                                                      

ـ .۱۴۱۵،ت:عادل بن محمد،مؤسسة قرطبة،الطبعة األولى 9۲،رقم:۱۴۵شرح مذاهب أه  السنة:ص: 1  ه



 مجنپ()ہصحض  ۲۱

فقلت: من أين إن لم  ؟ه  أصبتم بعدي شيئا !وسلم، فقال: يا عائشة

فتوضأ وخرج مستحثا، يصلي هاهنا مرة وهاهنا  ،يأتنا اهلل به على يدك

 .مرة يدعو

قالت: فأتانا عثمان من آخر النهار، فاستأذن، فهممت أن 
ين، لع  اهلل إنما أحجبه، ثم قلت: هو رج  من مااثير المسلم

 !ليجري لنا على يديه خيرا، فأذنت له، فقال: يا أمتاه ،ساقه إلينا
ما أطعم آل  !أين رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم؟ فقلت: يا بني

فدخ  رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  ،محمد من أربعة أيام شيئا
متغيرا ضامر البطن، فأخبرته بما قال لها، وبما ردت عليه، فباى 

ما كنت بحقيقة  !ثم قال: يا أم المؤمنين ،عثمان، ثم قال: مقتا للدنيا
ه لي، ولعبد الرحمن بن عوف، نأن ينزل بك مث  هذا، ثم ال تذكري

 .مسلمينولثابت بن قيس، ونظائرنا من مااثير ال

ثم خرج، فبعث إلينا بأحمال من الدقيق، وأحمال من 
الحنطة، وأحمال من التمر، وبمسلوخ، وبثالثمائة درهم في صرة، 

فأتى بخبز وشواء كثير، فقال: كلوا أنتم  ،ثم قال: هذا يبطئ عليام
ثم  ،هذا، واصنعوا لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم حتى يجيء

 .ذا إال أعلمته إياهأقسم علي أن ال ياون مث  ه

قالت: ودخ  رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقال: يا 
قد علمت  !ه  أصبتم شيئا بعدي؟ قالت: نعم يا رسول اهلل !عائشة



 ۲3  مجنپ( )ہصح

أنك إنما خرجت تدعو اهلل، وقد علمت أن اهلل لم يردك عن 
، وكذا قلت: كذا وكذا حم  بعير دقيق ؟قال: فما أصبتم ،سؤالك

، وكذا وكذا حم  بعير تمرا، وثالثمائة وكذا حم  بعير حنطة
فقال: ممن؟ فقلت: من ، درهم في صرة، وخبز، وشواء كثير
، فباى، وذكر الدنيا بمقت عثمان بن عفان، دخ  علي، فأخبرته،

قالت: فما جلس  ،وأقسم علي أن ال ياون فينا مث  هذا إال أعلمته
ديه، النبي صلى اهلل عليه وسلم حتى خرج إلى المسجد، ورفع ي

 .ثالثا ،عنهوقال: اللهم إني قد رضيت عن عثمان، فارض 

ة تفرد عثمان بهذه الفضيلة، لم يشركه في هذه المارم
 .‘‘أحد

ضدمحمضےسضرواتیضےہضرفامیتضںیہضہکض رضحتضاعہشئض رپضاچرضدنضملسو هيلع هللا ىلصآلم

اےسیضیھبضزگرےضںیہضہکضاوہنںضےنضھچکضیھبضںیہنضاھکایاھتضاہیںضکتضہکضےچبضوھبکض

ضیبنض ضایکضاہمترےضملسو هيلع هللا ىلص ےسضالبلبےنضےگل، ضرفامای: ریمےضاپسضرشتفیضالےئضاور

ضارگضاہللضاعتیلیکضوکیئضزیچضآیئضےہ؟ضںیمضےنضاہک:اپسضریمےضاجےنضےکضدعبضاھکےنض

ضےنضووضملسو هيلع هللا ىلص آپض ضاہکںضےسضآےئ؟ضانچہچنآپضےکضاہوھتںضہنضدںیضوتںیمہض

ضیھبکضاہیںضامنزضڑپےتھضیھبکضواہںضامنزض ضاچدرضںیمضےٹپلضوہےئضابرہضآےئ، ضاور رفامای

 ڑپےتھ،ضداعضامےتگن۔

رفامیتضںیہضہکضدنضےکضآرخیضےصحضںیمضامثعنضامہرےض رضحتضاعہشئ

ضاپسضرشتفیضالےئضاورضااجزتضاچیہ،ضںیمضرپد ضےکضاوٹضںیمضوہیئگضاورضوسےنچضیگل
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امہرےضہکضو ضاملضدارضاملسمونںضںیمضےسضںیہ،ضاشدیضہکضاہللضربضازعلتضےنضانضوکض

وہ،ضںیمضضاپسضاسضوہجضےسضاجیھبضےہضاتہکضضانضےکضاہھتضےسضامہرےضےئلضوکیئضریخضاجری

اہکںضملسو هيلع هللا ىلص ےنضانضوکضااجزتضدی،ضاوہنںضےنضرفامای:ضاےضریمیضامںض!ضروسلضاہللض

ضںیم ضدمحمضےنےنضاہک: ںیہ؟ ضآلم ضضاےضریمےضےٹیب!  دنضےسضھچکضںیہنضاھکای،ضاچر

ریمےضاپسضدبیلضوہیئضاحتل،ضٹیپضرمکضےسضےگلضوہےئضوہےنضیکضملسو هيلع هللا ىلص روسلضاہللض

ضرشتفیضالےئضےھت،ضانچہچنضوجضآپض ضاورضرضحتضملسو هيلع هللا ىلص احتلضںیمض ےنضرفامایضاھت،

ضےنضوجضوجابضدایضاھتضاسضیکضانضوکضربخضدی،ضوتضرضحتضامثعنضروےنضےگل،ضاور اعہشئض

َنینمضوکضاخمبطضرکےتضوہےئضاکضانسضوہرفامای:ضداینضاوہنںضےنض

ی

ؤ
م
ل

:ضرعضضایک،ضرھپضامضا

نینَم!ضآپضتقیقحضرپضںیہنضوہںضیگض

ی

ؤ
م
ل

ضوکیئضتبیصمپضرپضاسضرطحضیکضآارگضاےضامضا

،ضہنضدبعضارلنمحضنبضوعفضےس،ضہنضیہضرھپضآپضاسضاکضذترک ضہنضھجمضےسضرکںیلضوہضزان

 ںضںیمضےسضںیہ۔اثتبضنبضسیقضےس،ضاورضہنضیہضمہضوسیجںضےسضوجضاملضدارضاملسمون

ہیضہہکضرکضو ضےلچضےئگ،ضاورضاوہنںضےنضںیمہضتہبضزاید ضدقمارضںیمضآاٹ،ضدنگم،ضض

ضارتیضوہیئضاھکلضاورضنیتضوسضدرامہضاک ضرھپضرفامای:ضوجھکر، اسضےکضاکیضالیھتضوجھباای،

ضاورض ضوگتشضےلضرکضآےئ، ضانھبضوہا ضرھپضرویٹضاورضتہبضاسرا انبےنضںیمضدریضےگلضیگ،

ےکےئلضانضےکضآےنضکتضرںیھک،ضملسو هيلع هللا ىلص روسلضاہللضضاورضرفامای:ضآپضیھبضاھکںیئ

 رھپضےھجمضمسقضدیضہکضبجضیھبضاےسیضاحالتضوہںضآپضےھجمضیہضاتبںیئ۔ض

ضاورضرفامای:ملسو هيلع هللا ىلص روسلضاہللضرفامیتضںیہضہکض  اعہشئ رضحت ضرشتفیضالےئ،

ضایکضاہمت ےضاپسضریمےضاجےنضےکضدعبضاھکےنضیکضوکیئضزیچضآیئضےہ؟ضراےئضاعہشئ!

ےنضرفامای:ضیجضایضروسلضاہللض!ضبجضآپضرشتفیضےلضےئگضوتضںیمض رضحتضاعہشئض
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ھجمسضیئگضیھتضہکضآپضاہللضاعتیلضےسضداعضےکےئلضرشتفیضےلضےئگضںیہ،ضاورضںیمضہیض

ضآپض ےنضضملسو هيلع هللا ىلصیھبضھجمسضیئگضیھتضہکضاہللضاعتیلضآپضیکضداعضوکضردضںیہنضرکںیضےگ،

،ضاانتضاوٹنضرھبضرکضدنگم،ضرفامای:ضایکضزیچضآیئضےہ؟ضںیمضےنضاہک:ضاانتضاانتضاوٹنضرھبضرکضآاٹ

اانتضاوٹنضرھبضرکضوجھکر،ضنیتضوسضدرامہضےسضرھباضوہاضاکیضالیھت،ضرویٹضاورضتہبضاسراض

ےنضرفامای:ضسکضیکضرطفضےس؟ضںیمضےنضاہک:ضامثعنضنبضملسو هيلع هللا ىلص آپضانھبضوہاضوگتش،ض

ضےگل،ضاورضافعنضیکضرطفضےس،ضو ضآےئضےھتضںیمضےنضانضوکضاحالتضاتبےئضوتضو ضروےن

،ضاورضےھجمضمسقضدیضہکضبجضیھبضاےسیضااہتنیئضضغبضےکضاسھتضذرکضایکاکضاوہنںضےنضداینض

ےھٹیبضیھبضںیہنضملسو هيلع هللا ىلص یبنضرفامیتضںیہض احالتضوہںضآپضےھجمضاتبںیئ،ضرضحتضاعہشئض

ضاورضدوونںضاہھتضااھٹےئاورضرفامای:ضایضاہللضںیمضامثعنضےسضضہک دجسمضرشتفیضےلضےئگ،

 وتضیھبضاسضےسضرایضضوہاج،ضنیتضرمہبتضہیضداعضرفامیئ۔ضرایضضوہں

امثعنض
r 

تلیضفضاسضتلیضفضےکضوصحلضںیمضرفتمدضںیہ،ضوکیئضیھبضاسض

 ںیمضانضاکضرشکیضںیہنضےہ۔

 ضعبضدرگیضاصمدر

صضدمحمضنبضدبعارلنمحضدغبادیضذیبہیہیضرواتیض

م
ّ َل

 

ُج
م

 )اوتملیف lضالعہمضاوبضاطرہض

‘‘اَلْمُخَلِّصِيَّات’’ ےنضھ(3۵3

ضاحظف  1 ضضںیم، ضمیعنضااہبصین فضائ  ’’ ےنضlاوب

‘‘الخلفاء األربعة

‘‘تاريخ دمشق’’ ےنضضlںیم،ضاحظفضانبضاسعرکض 2

ںیمضاورضض 3

ضانبضدقاہمضدقمیسض ‘‘الرقة والبااء’’ ےنضlالعہم

ضامتمض 4 ضےہ، ںیمضرختجیضیک

                                                      

ـ الاويت،الطبعة الثانية ت:نبي  سعد الدين جرار،دار،۸۴۴۰،رقم:۴/۴۵۵المخلصيات: 1 ـ .۱۴۴۸النوار   ه
 . ت:صالح بن محمد العقي ،دارالبخاري ـ المدينة المنورة،۴۸،رقم:۵۱األربعة:ص:فضائ  الخلفاء  2
ـ بيروت،الطبعة ۴9/۵۸تاريخ دمش: 3 ـ .۱۴۱۵،ت:محب الدين أبي سعيد عمر بن غرامة العمروي،دارالفار   ه

 . هـ۱۴۱۵،ت:محمد خير رمضان يوسف،دارالقلم ـ دمشق،الطبعة األولى۱۲۴الرقة والبااء:ص: 4
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ضراویضادمحضنبضدمحمضنبضدمحمضنبضامیلسن ابدنغیضرپضآرکضکرتشکضضدنسںیضدنسضںیمضوموجد

 وہاجیتضںیہ۔

 اکضالکمضضرواتیضرپضاہمئ

 اکضالکم lاحظفضاوبضمیعنضااہبصین

‘‘فضائ  الخلفاء األربعة’’ lااہبصیناحظفضاوبضمیعنض 

 رفامےتضںیہ:ضضںیم 1

 ،صبح بن عمر عن يعلى بن محمد حديث من غريب حديث وهذا’’

دمحمضنبضیلعیضیکضرمعضنبضحبصضےسضوقنملضہیضدحثیض .‘‘لين وفيه غيره، رواه أعلم ال

رغبیضےہ،ضےھجمضولعممضںیہنضہکضاسضےکضالعو ضیھبضیسکضےنضاےسضرواتیضایکضوہ،ضاورض

 ےہ۔‘‘ نیل’’ اسضںیمض

ےنضرمعضنبضحبصضوکضدحثیضڑھگےنضواالضرقارضدایضضlاحظفضاوبضمیعنضااہبصینضامہضافدئ :

 ےہ،ضلیصفتضآےگضآریہضےہ۔

 اکضالکمضlااممضویسیطض

‘‘الزيادات على الموضوعات’’  lااممضویسیطض

ںیمضاسضرواتیض 2

ےکضالکمضوکضلقنضlوکضنمضڑھگتضرواایتضںیمضامشرضرکےکضاحظفضاوبضمیعنضااہبصینض

 كذبه :قال في المغني ،وعبد الاريم أبو أمية’’  رکےنضےکضدعبضرفامےتضںیہ:

أيوب السختياني، وضرب أحمد على حديثه، وقال ابن معين: ليس 

 .‘‘بشيء
                                                      

 . ت:صالح بن محمد العقي ،دارالبخاري ـ المدينة المنورة،۴۸،رقم:۵۸الخلفاء األربعة:ص:فضائ   1

ـ ،۱/۸۴۲:الزيادات على الموضوعات 2 ـ .۱۴۴۱الطبعة األولى الرياض،ت:رامز خالد حاج حسن،ماتبة المعارف   ه



 ۲۲  مجنپ( )ہصح

ضlاویبضایتخسینضںیمضےہ:ض‘‘ ینغم’’ اہیمضےکضابرےضںیمضاورضدبعضارکلمیضنبض 

اورضانبض،ضےنضاسضیکضدحثیضوکضدےضامراضےہضlوکضوھجاٹضاہکضےہ،ضاورضادمحضضسےنضا

ء’’ ےنضاہکےہضہکضضlنیعمض

ی

 

 ےہ۔‘‘ سیلضب

ض  ضانبضرعاق ضضlالعہم ‘‘تنزيه الشريعة’’ ےن

ضرواتیض 1 ںیمضذموکر 

 ےکضالکمضرپضاامتعدضایکضےہ۔ضlلصفضاثثلضںیمضذرکضرکےکضااممضویسیطض

‘‘تنزيه الشريعة’’  lواحضضرےہضہکضالعہمضانبضرعاقض 

ےکضدقمہمض 2

ح البلخي عن عمر بن صب’’ ںیمضرمعضنبضحبصضیخلبضےکضابرےضںیمضرفامےتضںیہ:ض

اتقد ضوریغ ضےسضلقنضرکےنضواالضرمعضض .‘‘قتادة وغيره كذاب، اعترف بالوضع

 نبضحبصضیخلبضوھجاٹضےہ،ضاسضےنضدحثیضڑھگےنضاکضوخدضارتعافضایکضےہ۔

ذلیضںیمضدنسضںیمضوموجدضنیتضراوویںضرمعضنبضحبص،ضدمحمضنبضیلعیضیفقضاورضامہضونٹ:ض

دبعضارکلمیضاوبضاہیمضےکضابرےضںیمضاہمئضراجلضےکضاوقالضلیصفتضےسضےھکلضاجںیئض

 ےگ۔

وموجدضراویضاوبضمیعنضرمعضنبضحبصضنبضرمعانضیمیتضرخااسینضرمسضدنقیضےکضدنسضںیمض 

 ابرےضںیمضاہمئضراجلضاکضالکم

ضاام  ضاحمت ضاوب ‘‘الجرح والتعدي ’’ lم

ض 3 ضرفامےتضںیہ: منار ’’ ںیمض

  . ‘‘الحديث
                                                      

ـ .۱۴۰۱الطبعة الثانية،بيروت  ـالعلمية  ،ت:عبدالوهاب عبداللطيف،دارالاتب۱۴۴،رقم:۱/۴9۸الشريعة: تنزيه 1  ه

ـ .۱۴۰۱الطبعة الثانية،بيروت  ـالعلمية  ،ت:عبدالوهاب عبداللطيف،دارالاتب۴۴۵،رقم:۱/9۱الشريعة: تنزيه 2  ه

 . هـ۱۴۴۸دار الاتب العلمية ـ بيروت،الطبعة األولى،۵۸9رقم:،۵/۱۱۵الجرح التعدي : 3
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ضlاحظفضانبضابحنض  ض ضض كان ممن يضع الحديث على ’’ رفامےتضںیہ:

 ال يح  كتابة حديثه إال على جهة التعجب أله  الصناعة ،الثقات

‘‘فقط

ہیضانضولوگںضںیمضےسضےہضوجضہقثضولوگںضرپضدحںیثیضڑھگےتضےھت،ضاسضیکضض.1

 ۔بجعتضےکضرصفضالہضانصتعضےکےئلدحثیضوکضانھکلضالحلضںیہنضےہ،ضوساےئض

‘‘الاام ’’  lاحظفضانبضدعیض 

 ،منار الحديث’’ رفامےتضںیہ:ضںیمض 2

ہیضرکنمضادحلثیضےہ،ضاقملتضنبضایحنضاورضانض .‘‘عن مقات  بن حيان وغيره

 ےکضالعو ضےسضدحںیثیضلقنضرکاتضےہ۔

ضlاحظفضانبضدعیض ضض ولعمر بن صبح غير ما ’’ زمدیضرفامےتضںیہ:

‘‘وعامة ما يرويه غير محفوظ ال متنا وال إسنادا ،ذكرت من الحديث

ض.3

رمعضنبضحبصضیکضریمیضذرکضرکد ضااحدثیضےکضالعو ضیھبضااحدثیضوموجدضںیہ،ضانضیکضارثکض

 رواایتضوفحمظضںیہنضںیہضہنضنتمضےکضاحلظضےسضاورضہنضیہضدنسضےکضاحلظضےس۔

ضضlاحظفضاوبضمیعنضااہبصینض عمر بن صبح عن قتادة ’’ رفامےتضںیہ:

‘‘موضوعاتالمقات  و

رمعضنبضحبص،ضاتقد ضاورضاقملتضےکضااستنبضےسضنمضض.4

 ڑھگتضااحدثیضلقنضرکاتضےہ۔

 رمعضنبضحبصضےکضابرےضںیمضضرفامےتضںیہ:ضضlاوبضدبعضاہللضاحمکضاشینوپریضااممض

‘‘أحاديث موضوعةعن قتادة و مقات  بن حيان روى ’’

اتقد ضاورض. 5

                                                      

 . بيروتت:محمود إبراهيم زايد،دار المعرفة ـ ، ۸/۲۲المجروحين:  1
 الاتب العلميةـ  بيروت . علي محمد معوض،دار،ت:عادل أحمد عبد الموجود و۱۱9۴:،رقم۵/۴۴الاام : 2
ـ بيروت .۱۱9۴،رقم:۵/۵۱الاام : 3  ،ت:عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض،دار الاتب العلمية 
 . ،ت:فاروق حمادة،مطبعة النجاح الجديدة۱۵۱،رقم:۱۱۴الضعفاء ألبي نعيم:ص: 4
 الطبعة،بيروت  ـ الرسالة مؤسسة،المدخلي عمير هادي ربيع،ت:۱۱۴رقم:  ،۱۵۴ص:  الصحيح: إلى المدخ  5

 .هـ ۱۴۰۴األولى
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 اقملتضنبضایحنضےکضااستنبضےسضنمضڑھگتضااحدثیضلقنضرکاتضےہ۔

ضlاممضاخبریضا رریضےسضیلعضنبضرجریضاکضہیضوقلضلقنضرکےتضںیہ:ض،
ک

ی

ْس
ی

 ییحیض

 عليه اهلل صلى النبي خطبة وضعت أنا :يقول صبح بن عمر سمعت’’

‘‘وسلم

اکضہبطخضںیمضےنضملسو هيلع هللا ىلص ںیمضےنضرمعضنبضحبصضوکضےتہکضوہےئضانسضےہضہکضیبنض.1

 ڑھگاضےہ۔

‘‘متروك’’ رفامےتضںیہ:ضضlاحظفضدارضینطقض 

2 . 

‘‘كذاب ’’ رفامےتضںیہ:ضضlاحظفضازدیض 

3 . 

ضضlاحظفضادمحضنبضیلعضامیلسینض  عمر بن الصبح الذي ’’ رفامےتضںیہ:

‘‘وضع آخر خطبة النبي صلى اهلل عليه وسلم

رمعضنبضحبصضو ضصخشضےہض .4

 اکضآرخیضہبطخضڑھگاضاھت۔ملسو هيلع هللا ىلص سجضےنضروسلضاہللض

‘‘ميزان االعتدال’’  lاحظفضذیبہض 

ليس بثقة ’’  ںیمضرفامےتضںیہ: 5

 .‘‘ وال مأمون

 اعترف ،هالك’’ یہضاکیضدورسےضاقممضرپضرفامےتضںیہ:ضضlاحظفضذیبہض 

‘‘بوضع الحديث

 ےہ،ضاسضےنضدحثیضڑھگےنضاکضارتعافضایکضےہ۔ضاہکل .6

                                                      

ـ بيروت .۱۱9۴،رقم:۵/۴۴الاام : 1  ،ت:عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض،دار الاتب العلمية 

 . المعرفة ـ بيروتت:علي محمد البجاوي،دار ،۵۱۴۴رقم:،۴/۸۰۴ميزان االعتدال: 2

 . ت:علي محمد البجاوي،دار المعرفة ـ بيروت،۵۱۴۴رقم:،۴/۸۰۴ميزان االعتدال: 3

 . ت:علي محمد البجاوي،دار المعرفة ـ بيروت،۵۱۴۴رقم:،۴/۸۰۴ميزان االعتدال: 4

 . ت:علي محمد البجاوي،دار المعرفة ـ بيروت،۵۱۴۴رقم:،۴/۸۰۵ميزان االعتدال: 5

 . ،ت:نورالدين عتر،إحياءالتراث اإلسالمي ـ قطر۴۴9۴،رقم:۸/۴۵:المغني في الضعفاء 6



 مجنپ()ہصحض  ۵۱

‘‘تقريب التهذيب’’  lاحظفضانبضرجحضالقسعینض 

 ںیمضرفامےتضںیہ:ض 1

اسضوکضےنض  lہیضرتموکضےہ،ضانبضراوہہیضض.‘‘ متروك، كذبه ابن راهويه’’

 وھجاٹضاہکضےہ۔

ھ(ضےکض۱۱۵دنسضںیمضوموجدضراویضدمحمضنبضیلعیضیفقضیملسضوکیفضزوبنر)اوتملیفض 

 ابرےضںیمضاہمئضراجلضاکضالکم

‘‘يتالم فيه’’ دمحمضنبضیلعیضےکضابرےضںیمضےتھکلضںیہ:ضضضlااممضاخبریض 

2. 

اہکضےہ‘‘ متروك الحديث’’ ےنضدمحمضنبضیلعیضوکضضlااممضاوبضاحمتض

3
 ۔

اہکضےہ‘‘ ليس بثقة’’ ےنضدمحمضنبضیلعیضوکضضlااممضاسنیئض

4
 ۔

اہکضےہ‘‘ ضعيف’’ ےنضاےسضضlاحظفضبیطخضدغبادیض

5
 ۔

ضضlاحظفضانبضابحنض  حتى يجيء  ئ،كان ممن يخط’’ رفامےتضںیہ:

فإذا سمعه من الحديث صناعته علم أنه معمول  ،بما يحدث به مقلوبا

 ،الثقات من الروايات االحتجاج به فيما خالف فال يجوز ،أو مقلوب

‘‘وال فيما انفرد وإن لم يخالف األثبات

6 . 

ض ضو  ضاہیںضکتضہک ولقمبضہیضانضولوگںضںیمضےسضاھتضوجضیطلغضرکےتضےھت،

                                                      

 . هـ۱۴۱۱،ت:محمد عوامة،دار الرشيد ـ سوريا،الطبعة الثالثة۴9۸۸،رقم:۴۱۴تقريب التهذيب:ص: 1 

ـ .۱۴۸9الطبعة الثانية بيروت، ـت:مصطفى عبد القادر عطا،دار الاتب العلمية، ۲۵۱،رقم:۱/۸۵۵:التاريخ الابير 2  ه
 . هـ۱۴۴۸دار الاتب العلمية ـ بيروت،الطبعة األولى،۵۲۴رقم:،۴/۱۴۱الجرح التعدي : 3

 . ت:علي محمد البجاوي،دار المعرفة ـ بيروت، ۲۴۴9رقم:،۴/۴۱ميزان االعتدال: 4

 . ت:علي محمد البجاوي،دار المعرفة ـ بيروت، ۲۴۴9:رقم،۴/۴۱ميزان االعتدال: 5

 . م زايد،دار المعرفة ـ بيروت،ت:محمود إبراهي۸/۸۵۴المجروحين:  6



 ۵۲  مجنپ( )ہصح

اسضیکضرواتیضاتنسضوتضےسضوکیئضضںیم،ضانچہچنضبجضالہضانصتعضرواایتضایبنضرکےنضاگل

اسضیکضاسضرواتیضےسضےہ،ضانچہچنضضولقمبضرواتیوہیئضےہضایضضہیضانبیئہکضاجنضاتیلضاھتض

ااجتحجضدر ِتسضںیہنضسجضںیمضاسضےنضہقثضراوویںضیکضاخمتفلضیکضےہ،ضاورضہنضیہضاسض

 رواتیضےسضہکضسجضںیمضہیضرفتمدضوہضارگہچضو ضرواتیضتبثضولوگںضےکضاخمفلضہنضوہ۔
ض ‘‘ميزان االعتدال’’ lاحظفضذیبہ

ض 1 شذ أبو و’’ ںیمضرفامےتضںیہ:

ےنضذشوذضاایتخرضرکےتضضlاوبضرکبیض.‘‘كريب فروى عنه، وقال: كان ثقة

 وہےئضدمحمضنبضیلعیضےسضرواتیضیکضےہ،ضاورضدمحمضنبضیلعیضوکضہقثضاہکضےہ۔
ضlاحظفضذیبہض ‘‘ميزان االعتدال’’ ےنضض

،ض‘‘ واه’’ ںیمضدمحمضنبضیلعیضوک 2

‘‘الااشف’’ اورض

 اہکضےہ۔‘‘ متروك’’ ںیمض 3

‘‘تقريب’’ ےنضضlاحظفضانبضرجحضالقسعینض

اہکض‘‘ ضعيف’’ ںیمضاےسض 4

 ےہ۔

 ھ(۲۱۲دنسضںیمضوموجدضراویضدبعضارکلمیضنبضایبضااخملرقضاوبضاہیمضملعمض)اوتملیفض 

 ےکضابرےضںیمضاہمئضراجلضاکضالکم

ضضlااممضاویبضایتخسینض  التحم  عن عبد الاريم بن ’’ رفامےتضںیہ:

‘‘أبي أمية، فإنه ليس بشيء

ضدحثیضتمضرکو،ضلمحتدبعضارکلمیضنبضاہیمضےسض .5

ءضےہ۔ویکہکنض

ی

 

 و ضسیلضب

                                                      

 . ت:علي محمد البجاوي،دار المعرفة ـ بيروت، ۲۴۴9رقم:،۴/۴۱ميزان االعتدال: 1 

 . ت:علي محمد البجاوي،دار المعرفة ـ بيروت،۵۱۴۴رقم:،۴/۸۰۴ميزان االعتدال: 2

ـ جدة،الطبعة ،۵۸۴۱رقم:،۸/۸۴۸الااشف: 3 ـ .۱۴۱۴األولىت:محمد عوامة،دار القبلة للثقافة اإلسالمية   ه

 . هـ۱۴۱۱ت:محمد عوامة،دار الرشيد ـ حلب،الطبعة الثالثة،۵۴۱۸رقم:،۵۱۴تقريب التهذيب:ص: 4

 . ت:علي محمد البجاوي،دار المعرفة ـ بيروت،۱۵۴۸رقم:،۸/۵۴۵ميزان االعتدال: 5 



 مجنپ()ہصحض  ۵۱

ضضlااممضالفسض  كان يحيى وابن مهدي ال يحدثان  ’’ رفامےتضںیہ:

‘‘عن عبد الاريم المعلم

دبعضارکلمیضملعمض،ضlاورضانبضدہمیض lییحیض .1

  ۔ےسضدحثیضایبنضںیہنضرکےتضےھت

اہکضےہ‘‘ ليس بشيء’’ ےنضدبعضارکلمیضوکضضlااممضییحیضنبضنیعمض 

2
 ۔

ضضlااممضادمحضنبضلبنحض  قد ضربت على حديثه، هو ’’ رفامےتضںیہ:

‘‘شبه المتروك

3 . 

اہکضےہ‘‘ متروك’’ ےنضاےسضضlاورضااممضدارینطقضضlااممضاسنیئض 

4
 ۔

‘‘ميزان االعتدال’’  lاحظفضذیبہض 

وقد أخرج ’’ ںیمضرفامےتضںیہ:ض 5

. ‘‘له البخاري تعليقا، ومسلم متابعة، وهذا يدل على أنه ليس بمطرح

ےنضاتمتعبضںیمضانضیکضضlًاقیلعتضانضیکضدحثیضالےئضںیہ،ضاورضملسمضضlاخبریض

 رواتیضیکضرختجیضیکضےہ،ضانچہچنضاسضےسضولعممضوہاضہکضہیضرطمحضںیہنضےہ۔

 بصري، ال يختلفون في ضعفه،’’ رفامےتضںیہ:ضضlانبضدبعضاربلضضاحظف 

 إال أن منهم من يقبله في غير االحاام خاصة، وال يحتج به، وكان مؤدب

ب، حسن السمت، غر مالاا منه سمته، ولم يان من أه  بلده كتا

فيعرفه، كما غر الشافعي من إبراهيم ابن أبي يحيى حذقه ونباهته، 
                                                      

 . ت:علي محمد البجاوي،دار المعرفة ـ بيروت،۱۵۴۸رقم:،۸/۵۴۵ميزان االعتدال: 1

 . ت:علي محمد البجاوي،دار المعرفة ـ بيروت،۱۵۴۸رقم:،۸/۵۴۵ميزان االعتدال: 2 

 . ت:علي محمد البجاوي،دار المعرفة ـ بيروت،۱۵۴۸رقم:،۸/۵۴۵ميزان االعتدال: 3

 . ت:علي محمد البجاوي،دار المعرفة ـ بيروت،۱۵۴۸رقم:،۸/۵۴۵ميزان االعتدال: 4

 . محمد البجاوي،دار المعرفة ـ بيروتت:علي ،۱۵۴۸رقم:،۸/۵۴۵ميزان االعتدال: 5



 ۵3  مجنپ( )ہصح

ب  ترغيبا  ،وهو أيضا مجمع على ضعفه، ولم يخرج مالك عنه حاما

‘‘وفضال

1 . 

ہیضیرصیضےہ،ضانضےکضفعضضںیمضاالتخفضںیہنضےہ،ضنکیلضضعبضاہمئضانضوکض 

ضےکضاببضےکضالعو ضیہضںیمضوبقلضرکےتضںیہ،ضاسضےسضااجتحجضدر ِتسضںیہنرصفضااکحمض

ضlےہ،ضو ضاکنیبتضاکضؤمدبضاھت،ضاظبرہضایھچضاحتلضںیمضاھت،ضاسضیکضاحتلضےسضامکلض ض

ضانضےکضرہشضاکضںیہنضاھتضورہنضو ضاےسضاجنضےتیل،ضےسیجض وکضدوھہکضوہایگضاھت،ضویکہکنضو 

ضlاشیعفض ورضانضیکضھجمسضےسضدوھہکضوہا،ضو ضیھبضوکضاربامیہضنبضایبضییحیضیکضاہمرتضاض

ےنضانضےسضمکحضںیمضضوکیئضرواتیضرختجیضںیہنضضlقفتمضہیلعضفیعضضاھت،ضاورضامکلض

 یکضےہ،ضرصفضرتبیغضاورضتلیضفضےکضاببضںیمضدحثیضرختجیضیکضےہ۔

 قیقحتضاکضالخہصضاورضرواتیضاکضمکح

ضدشدیضیکضضlاحظفضاوبضمیعنضااہبصینض  ےنضاسضزریضثحبضدحثیضےکضفعضم

اجبنضااشر ضایکضےہ،ضویکہکنضاوہنںضےنضرختجیضرواتیضےکضدعبضدنسضںیمضوموجدضراویض

رمعضنبضحبصضےکضفعضضیکضرطفضااشر ضرفامایضےہ،ضاورضایسضرمعضنبضحبصضوکضاحظفضاوبضمیعنض

 ےنضدحثیضڑھگےنضواالضرقارضدایضےہ۔ضlااہبصینض

،ضlضاسضرمعضنبضحبصضوکضاحظفضانبضابحنزینضعطقضرظنضاخصضاسضرواتیضےکض

ےنضدحثیضضlاورضاحظفضذیبہضl،ضاحظفضااحسقضنبضراوہہیlاحظفضازدی

ڑھگےنضواالضرقارضدایضےہ،ضہکلبضدعتمدضاہمئضیکضرصتاحیتضےکضاطمقبضہیضرمعضنبضحبصض

ضوخدضارقارضرکاتضےہضہکضاسضےنضدحثیضڑھگیضےہ۔  ذباتم

                                                      

 . ت:علي محمد البجاوي،دار المعرفة ـ بيروت،۱۵۴۸رقم:،۸/۵۴۵ميزان االعتدال: 1



 مجنپ()ہصحض  ۵4

رقارضدایضےہ،ضاورضضنمضڑھگتاسضزریضثحبضرواتیضوکضےنضضlااممضویسیطض

 ےنضاامتعدضایکضےہ۔ضlرپضالعہمضانبضرعاقضاسض

ضlااحللصضہیضرواتیضاسضدنسضےسضدشدیضفیعضضےہضیتحضہکضااممضویسیطض 

رہبضوصرتضاےسضتضکتضاہکضےہ،ضےنضاےسضنمضڑھگضlاورضالعہمضانبضرعاقض

 ےکضااستنبضےسضایبنضرکانضدر ِتسضںیہنضےہ۔ملسو هيلع هللا ىلص آپض

  

iI 

 

 

 

  



 ۵۵  مجنپ( )ہصح

 ربمنضرواتی

 اٹےنلضواےلضالہکضوہےئگ۔ض.‘‘المسوفون هلك’’ رواتی:ض

 مکح:ضدشدیضفیعض،ضایبنضںیہنضرکےتکس۔

 رواتیضاکضدصمر

‘‘تنبيه الغافلين’’ ھ(3۲3)اوتملیفضضlالعہمضہیقفضاوبضاثیللضرمسدنقیض

1 

 ںیمضےتھکلضںیہ:

و روي عن جويبر، عن الضحاك، عن ابن عباس، عن النبي ’’ 

المسوفون. والمسوف من يقول: صلى اهلل عليه وسلم أنه قال: هلك 

 .‘‘سوف أتوب

رضحتضانبضابعسض 
q 

ملسو هيلع هللا ىلص ےسضلقنضرکےتضںیہضہکضآپضملسو هيلع هللا ىلص آپض

ےنضرفامای:ضوسموفنضالہکضوہےئگ،ضاورضوسمفضاُسضصخشضوکضےتہکضںیہضوجضےہکضہکضںیمض

 رقنعبیضوتہبضرکوںضاگ۔

اوبضااقلمسضوجربیضنبضدیعسضیخلبضازدیضےکضابرےضںیمضاہمئضراجلضدنسضںیمضوموجدضراویض

 اکضالکم

ےنضاہکضہکضضییحیضنبضضlرفامےتضںیہضہکضھجمضےسضیلعضنبضدمینیضضlااممضاخبریض 

 كنت أعرف جويبرا بحديثين يعني ثم أخرج ’’ رفامےتضںیہ:ضضlدیعسضاطقنض

‘‘هذه األحاديث بعد، فضعفه

ںیمضوجربیضوکضدوضدحوثیںضےسضاچہپاتنضوہں،ض.  2

                                                      

 . ،ت:عبد اللطيف حسن عبد الرحمن،دار الاتب العلمية ـ بيروت۵9تنبيه الغافلين:ص: 1

ـ  ،ت:مصطفى عبد القادر،دار۸۴۲۴،رقم:۸/۸۴۵التاريخ الابير: 2 ـ .۱۴۸9بيروت،الطبعة الثانيةالاتب العلمية   ه



 مجنپ()ہصحض  ۵۲

( رختجیضیک،ض)اورضرھپضاوھنںضےنےنضامنضااحدثیضیکض lینعیضرھپضاسضےکضدعبضییحیض

 ۔ضوجربیضیکضفیعضتضیک

 أباه يعني وسألته:  ’’رفامےتضںیہضlالعہمضدبعضاہللضنبضیلعضنبضدمینیض 

 جويبر: يقول أبي، وسمعت: قال، جدا فضعفه ،سعيد بن جويبر عن

‘‘مناكير أشياء عنه روى الضحاك، على أكثر

ںیمضےنضاےنپضوادلضیلعضنبض. 1

ےسضوجربیضےکضابرےضںیمضوپاھچضوتضاوھنںضےنضوجربیضوکضدشدیضفیعضضرقارضضlدمینیض

دای،ضزینضںیمضےنضاےنپضوادلضوکضہیضیھبضرفامےتضوہےئضانسضہکضوجربیضاحضکضےسضرثکتض

 ےسضلقنضرکاتضےہ،ضہیضاحضکضےسضرکنمضربخںیضلقنضرکاتضےہ۔

 جويبر ما كان عن الضحاك فهو’’ رفامےتضںیہ:ضضlااممضادمحضنبضلبنح 

‘‘وما كان يسند عن النبي صلى اهلل عليه وسلم فهي منارة ،اك أيسرذ على

2. 

ضاہتبلضوجضضرواتیضاحضکضےسوجربیضوج ضےہ، ضآاسن ضاعمہلم ضاک ضان لقنضرکےضوت

 ےکضااستنبضےسضلقنضرکےضو ضرکنمضںیہ۔ملسو هيلع هللا ىلص ااحدثیضآپض

ضنبضلبنح ضادمح ضاامم ضرپ ضاکیضدورسےضاقمم ضlاور ال  ’’ رفامےتضںیہ:ض

‘‘تشتغ  بحديثه

 دحثیضںیمضوغشملضہنضوہں۔ضاسضیک .3

 ،ضعيف ،يءليس بش جويبر’’ رفامےتضںیہ:ضضlاحظفضییحیضنبضنیعم 

‘‘ما أقربه من عبيدة الضبي ومحمد بن سالم وجابر الجعفي

ضوجربی. 4

                                                      

ـ  ،ت:بشار عواد معروف،دار۴۵9۵،رقم:۲/۱۲۱تاريخ بغداد:1  ـ .۱۴۸۸بيروت،الطبعة األولىالغرب اإلسالمي   ه

 . هـ۱۴۴۱،دار الاتب العلمية ـ بيروت،الطبعة األولى۸۸۴۵،رقم:۸/۵۴۱الجرح والتعدي : 2

ـ بيروت .۴۸9،رقم:۸/۴۴۰الاام  في ضعفاءالرجال: 3  ، ت:عادل أحمد، وعلي محمد معوض،دار الاتب العلمية 

 . هـ۱۴۴۱،دار الاتب العلمية ـ بيروت،الطبعة األولى۸۸۴۵،رقم:۸/۵۴۱الجرح والتعدي : 4



 ۵۲  مجنپ( )ہصح

ء،ضفیعضضےہ،ضہیضدیبع،ضدمحمضنبضاسملضاورضاجربضیفعجضےکضانتکضیہضرقبیضےہ۔

ی

 

 سیلضب

‘‘ليس بالقوي ’’ ےنضوجربیضیخلبضوکضضlاورضاحظفضاوبضاحمتضضlاحظفضاوبضزرہعض 

1 

 اہکضےہ۔

ض ‘‘ال يشتغ  به ’’ : رفامےتضںیہضlاحظفضوجزاجینض

ضںیمضوغشملض .2 اسض

 ۔تمضوہ

ض ض lاشینوپریضاحمکضاوبضدبعضاہللضاامم أنا ’’ وجربیضےکضابرےضںیمضےتھکلضںیہ:

‘‘أبرأ إلى اهلل من عهدة جويبر

 وہں۔ںیمضوجربیضےکذہمضےسضاہللضیکضانپ ضںیمضآاتض .3

‘‘يروي عن الضحاك أشياء مقلوبة’’ رفامےتضںیہ:ضضlاحظفضانبضابحنض 

ہیض. 4

 احضکضےسضولقمبضااحدثیضلقنضرکاتضےہ۔

‘‘متروك الحديث’’ رفامےتضںیہ:ضضlااممضاسنیئض 

5
 . 

‘‘ليس بثقة:  ’’اورضاکیضدورسےضاقممضرپضرفامےتضںیہ

6 . 

‘‘متروك الحديث’’ ےنضوجربیضیخلبضوکضضlااممضدارضینطقض 

 اہکضےہ۔ 7

                                                      

 . هـ۱۴۴۱،دار الاتب العلمية ـ بيروت،الطبعة األولى۸۸۴۵،رقم:۸/۵۴۱الجرح والتعدي : 1

 . بيروت ةـفت:علي محمد البجاوي،دار المعر،۱۵9۴،رقم:۱/۴۸۴االعتدال: ميزان 2

،الطبعة رةالمنو نةالمدي ية ـالسلف بةت:عبد الرحمن محمد عثمان، المات،۸/۸۰۴انظر كتاب الموضوعات: 3

 . ـه۱۴۲۵األولى

 . ،ت:محمود إبراهيم زايد،دار المعرفة ـ بيروت۱/۸۱۴المجروحين: 4

ـ  مؤسسة الاتب الثقافيةكمال يوسف الحوت،و الضناويبوران ،ت:۱۰۵رقم:، ۴۴الضعفاء والمتروكين:ص: 5

 . هـ۱۴۰۵الطبعة األولىبيروت،

ـ .۱۴۰۵الطبعة األولى،بيروت ـ  الرسالة معروف،مؤسسة عواد بشار:،ت9۲۵،رقم:۵/۱۴۰الامال: تهذيب 6  ه

 . بيروت ـ ةفت:علي محمد البجاوي،دار المعر،۱۵9۴،رقم:۱/۴۸۴االعتدال: ميزان 7



 مجنپ()ہصحض  ۵۲

سألت أبا داود، عن جويبر، ’’ رفامےتضںیہ:ضضlالعہمضاوبضدیبعضآرجیض 

‘‘والالبي؟ فقدم جويبرا، وقال: جويبر على ضعفه، والالبي متهم

ض.1

ںضےنضوجربیضورضیبلکضےکضابرےضںیمضوپاھچضوتضاوہنےسضوجربیضا lںیمضےنضاوبضداؤدض

 یبلکضمہتمضےہ۔ضاوروکضدقممضرےتھکضوہےئضرفامای:ضوجربیضفعضضرپضےہ،ض

ضlاحظفضانبضدعیض ضض والضعف على حديثه ورواياته ’’ رفامےتضںیہ:

 اسضیکضدحثیضاورضاسضیکضرواایتضںیمضفعضضاکیضواحضضزیچضےہ۔ض.2‘‘بين

‘‘الااشف’’ lاحظفضذیبہض 

. ‘‘تركوه’’ ںیمضوجربیضےکضقلعتمضےتھکلضںیہ:ض 3

ض ضذیبہ ضاحظف ضےہ، ضدای ضرقار ضرتموک ضاےس ضےن ضlدحمنیث  ديوان’’ یہض

‘‘الضعفاء

 .‘‘متروك الحديث:  ’’ںیمضرفامےتضںیہ 4

ض ‘‘تقريب التهذيب’’  lاحظفضانبضرجحضالقسعین

 : ںیمضرفامےتضںیہ 5

 .‘‘ ضعيف جدا’’

 امہضافدئ :

ض ضالیجین الغنية لطالبي طريق ’’ ےنضضlواحضضرےہضہکضخیشضدبعضااقلدر

‘‘الحق عزوج 

 ہیضرواتیضانضوظفلںضےسضلقنضیکضےہ:ضںیم 6

                                                      

 ـ بيروت، ، مؤسسة الريانعبد العليم عبد العظيم البستوي،ت:۵۴۲،رقم:۱/۴۴۵عبيد اآلجري:سؤاالت أبي  1

 . هـ۱۴۱۲الطبعة األولى

ـ بيروت .علي محمد معوضو عادل أحمد عبد الموجود،ت:۴۸9،رقم:۸/۴۴۱الاام : 2  ،دارالاتب العلمية 

ـ جدة . ،ت:محمد عوامة و أحمد محمد نمر الخطيب،مؤسسة۲۸۵،رقم:۱/۸9۲الااشف: 3     علوم القرآن 

 . ا لتراث اإلسالمي ـ  قطر إدارة إحياء،نور الدين عتر،ت: ۱۰۵رقم:،۱/۵۸المغني في الضعفاء: 4

 . هـ۱۴۱۱دار الرشيد ـ حلب،الطبعة الثالثةت:محمد عوامه،،9۲۴،رقم:۱۴۴تقريب التهذيب:ص: 5

ـ بن عويضة، محمدأبو عبد الرحمن صالح بن ت:،9۲۴رقم:،۱/۸۴۵الغنية لطالبي طريق الحق: 6 دار الاتب العلمية 

 . هـ ۱۴۱۴الطبعة األولى،بيروت



 ۵۵  مجنپ( )ہصح

 أنه قال:  ،عن النبي ،ابن عباس رضي اهلل عنهماوروي عن ’’  

رضحتضانبضابعسض .‘‘يقول سوف نتوب ،هلك المسوفون
q 

ضملسو هيلع هللا ىلصآپض

ےنضرفامای:ضوسموفنضالہکضوہےئگ،ضوجضےتہکضںیہضملسو هيلع هللا ىلص ےسضلقنضرکےتضںیہضہکضآپض

 ہکضمہضرقنعبیضوتہبضرکںیلضےگ۔

 رواتیضاکضمکح

اسضرواتیضیکضدنسضںیمضوموجدضراویضوجربیضنبضدیعسضےکضابرےضںیمضاحظفض 

،ضl،ضاحظفضدارینطقضl،ااممضاسنیئضl،ضااممضیلعضنبضدمینیضlییحیضنبضنیعمض

ےنضرجحضےکضضlاورضاحظفضانبضرجحضالقسعینضضl،ضاحظفضذیبہضlااممضاحمکض

ء،سیلضہقثب

ی

 

وک ،ضرتموکضادحلثی،ضرت،ضدشدیضےغیصضاامعتسلضےئکضںیہ)ےسیج:ضسیلضب

ض فیعضضدجاً(،ضانچہچنضہیضرواتیضںیمضوجربیضےکذہمضےسضاہللضیکضانپ ضںیمضآاتضوہں،

 یھب یسک ےہ،اسضاخصضانترظضںیمضہکضوجربیضنبضدیعسضاےسضلقنضرکےنضںیمضرفتمدضیھبض

 یک ملسو هيلع هللا ىلص اہلل روسل اےس ےئل اس ،وہیتکس ںیہن اخیل ےس دیدش فعض رطح

 ۔ےہ ںیہن در ِتس رکان نایب رکےک وسنمب رطف

 

iI 

 



 مجنپ()ہصحض  ۲۱۱

 رواتیضربمن

 سجضےنضدسضرحممضےکضدنضادمثضرسہمضاگلایضوتض: رواتی

 اسضیکضآھکنضیھبکضںیہنضدےھکضیگ۔

 مکح:ضنمضڑھگت

 :رطقیضںیہضضنیتاسضرواتیضےک

رواتیضرطبقیضاامسلیعضنبض  رواتیضرطبقیضوجربیضنبضدیعسضازدی 

ا رمی۔  رمعمضنبضسیق َ

ی

ُس
ع
 رواتیضرطبقیضاوبضاطبلض

 دیعسضازدیضیخلبرواتیضرطبقیضوجربیضنبض

‘‘شعب اإليمان’’  lااممضیقہیب

 ںیمضرختجیضرفامےتضںیہ: 1

: أخبرني عبد العزيز بن قال ،أبو عبد اهلل الحافظ هأخبرنا’’
 ،نا الحسين بن بشر ،نا علي بن محمد الوراق ،محمد بن إسحاق
: قال ،عن ابن عباس ،عن الضحاك ،نا جويبر ،نا محمد بن الصلت

يوم  ثمدباإلمن اكتح  : اهلل عليه و سلمقال رسول اهلل صلى 
 .‘‘اعاشوراء لم يرمد أبد

رضحتضانبضابعسض
q
سجضےنضضےنضرفامای:ملسو هيلع هللا ىلصاہللضرفامےتضںیہضہکضروسلضض

 ںیہنضدےھکضیگ۔ضدسضرحممضےکضدنضادمثضرسہمضاگلایضوتضاسضیکضآھکنضیھبک
                                                      

 الطبعة،بيروت ـ دار الاتب العلمية،زغلول بسيوني بن محمد السعيد،ت:۴۴9۴،رقم:۴/۴۵۴:اإليمانشعب  1

 . هـ۱۴۸۱األولى



 ۲۱۲  مجنپ( )ہصح

 ضعبضدرگیضاصمدر

‘‘فضائ  األوقات’’ ےنضlیہیضرواتیضااممضیقہیبض

 ،ےہںیمضیھبضذرکضیکض 1

‘‘الموضوعات كتاب’’ ےنضl یاحظفضانبضوجزضاور

ضlیقہیب اامم ںیم 2

 ےکضرطقیضےسضاسضیکضرختجیضضیکضےہ۔

 رپضاہمئضاکضالکمضرواتی

ضlااممضیقہیبض  اکضوقلض

‘‘شعب اإليمان’’ ےنضضlااممضیقہیب

ںیمضرواتیضوکضرختجیضرکےنضےسض 3

 اہکضےہ،ضرھپضرختجیمضرواتیضےکضدعبضرفامےتضںیہ:ض ‘‘اانسد ضفیعضضرمبۃ’’ ےلہپضاےسض

 عمه عن ،النيسابوري بشر بن حمدان بن بشر رواه كذلك و’’ 

 ،ضعيف وجويبر ،جويبر عن غيره رواية في ذلك أر لم و ،بشر بن الحسين

اورضایسضرطحضاےسضرشبضنبضدمحانضنبضرشبض.‘‘عباس ابن يلق لم الضحاك و

اورضںیمضےنضاسضرواتیضوکضرواتیضایکضےہ،ضضرشبضےساشینوپریضےنضاےنپضاچچضنیسحضنبض

اورضوجربیض،ضیسکضدورسےضیکضرواتیضںیمضوجربیضےسضلقنضرکےتضوہےئضںیہنضداھکی

 ابعسفیعضضےہ،ضاورضاحضکضیکضانبض
q
 ۔ےسضالماقتضںیہنضوہیئض 

                                                      

 الطبعة،ماة المارمة ـ ماتبة المنارة ،عدنان عبد الرحمن مجيد القيسي،ت:۸۴۵،رقم:۴۵۵ت:ص:فضائ  األوقا 1

 .  هـ۱۴۱۰األولى

 األولى ،الطبعةرةالمنو نةيالمد ـ يةالسلف بةعثمان،المات محمد الرحمن:عبد ت،۸/۸۰۴:الموضوعات كتاب 2

 . ـه۱۴۲۵

 الطبعة،بيروت ـ  دار الاتب العلمية،زغلول بسيوني بن محمد السعيد،ت:۴۴9۴،رقم:۴/۴۵۴:اإليمانشعب  3

 . هـ۱۴۸۱األولى



 مجنپ()ہصحض  ۲۱۱

‘‘الآللئ المصنوعة’’ ےنضضlالعہمضویسیطض

ےکضضlںیمضااممضیقہیبض 1

ضاسضےکضدعبضالعہمضویسیطض ضایکضےہ، ضاامتعد ضرپ ےکضضlےنضانبضاجنرضlالکم

 وکضذرکضایکضےہ،ضوجضآےگضآراہضےہ۔  r وحاےلضےسضرطقیضاوبضرہری 

ضlاحظفضانبضوجزیض  ضالکماکض

ض ‘‘كتاب الموضوعات ’’  lاحظفضانبضوجزی

ںیمضرختجیضرواتیض 2

 اکضوقلضلقنضرکےتضوہےئضےتھکلضںیہ:ضضlےکضدعبضااممضاحمکض

قال: واالكتحال ، قال الحاكم: أنا أبرأ إلى اهلل من عهدة جويبر’’ 

وهو  ،يوم عاشوراء لم يرو عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فيه أثر

وقال أحمد: ال يشتغ   ،بدعة ابتدعها قتلة الحسين عليه السالم

وقال النسائي والدارقطني:  يء،وقال يحيى: ليس بش ،بحديث جويبر

 .‘‘متروك

اورض،ضںیمضوجربیضےکذہمضےسضاہللضیکضانپ ضںیمضآاتضوہںرفامےتضںیہ:ضlاحمکض 

ملسو هيلع هللا ىلص دنضرسہمضاگلےنضےکضقلعتمضوکیئضارثضروسلضاہللضرفامےتضںیہ:دسضرحممضےکض

 اقولتںضےنضااجیدضایکےکض r نیسحدبتعضےہ،ضاےسضضاورضہی،ضےسضوقنملضںیہنضےہ

 lیکضدحثیضںیمضوغشملضہنضوہں،ضاورضییحیضرفامےتضںیہضہکضوجربیضضlےہ،ضاورضادمحض

ضضہکضہیضےتضںیہرفام ء

ی

 

ضاسنیئسیلضب ضدارینطقضضlےہ، رفامےتضںیہضہکضضlاور

                                                      

 ،دار الاتب العلميةـ  بيروت،الطبعةأبو عبد الرحمن صالح بن محمد بن عويضة،ت:۸/9۴الآللئ المصنوعة: 1

 . هـ۱۴۱۴األولى

،الطبعة رةالمنو نةالمدي ية ـالسلف بةت:عبد الرحمن محمد عثمان،المات،۸/۸۰۴كتاب الموضوعات: 2

 . ـه۱۴۲۵األولى



 ۲۱3  مجنپ( )ہصح

 رتموکضےہ۔

‘‘نصب الراية’’ ےنضضlالعہمضزیعلیض 

ےکضضlںیمضاحظفضانبضوجزیض 1

 الکضمضرپضاامتعدضایکضےہ۔

 اکضالکم  lانبضرعاقضضالعہم

‘‘تنزيه الشريعة’’  lانبضرعاقضضالعہم

ضlویسیطضضاحظفںیمض 2 اکضض

 الکمضلقنضرکےنضےکضدعبضےتھکلضںیہ:

 رأيته بخط العالمة أبي الفتح المراغي ،وجاء من حديث سلمان’’ 

 سنده محمد بن عبد الرحمن وفي ،منسوبا إلى تخريج الحافظ السلفي

المسمى بالمغني عن الحفظ والاتاب بقولهم ـ بن بحير، وفي الجزء 

للحافظ أبي حفص بن بدر الموصلي ما ـ لم يصح شيء في هذا الباب 

لم يرد فيه شيء عن النبي  :قال الحاكم ،كتحال يوم عاشوراءاإل :نصه

 .وهو بدعة ابتدعها قتلة الحسين انتهى ،صلى اهلل تعالى عليه وسلم

 ،الاح  يوم عاشوراءياره  :وفي بعض كتب الحنفية ما نصه

لتقر عينه  ،ثمدكتح  بدم الحسين وقي  باإلاألن يزيد أو ابن زياد 

 .‘‘واهلل أعلم  انتهى، بقتله

ضاملسنضںیمضآایضےہ،ضےسجضںیمضےنضالعہمضاوبضاحتفلضرمایغضےکضطخض اوردحثیضم

یکضرختجیضیکضرطف،ضاورضاسضیکضدنسضںیمضضlںیمضداھکیضوجضوسنمبضےہضاحظفضیفلسض

                                                      

 . ،ت:محمدعوامه،دارالقبلة للثقافة اإلسالمية ـ جده۸/۴۵۵نصب الراية: 1

ـ بيروت،الطبعة الثانيةوهاب عبد اللطيفعبد ال،ت:۴۸،رقم:۸/۱۵۴تنزيه الشريعة: 2 ـ .۱۴۰۱،دار الاتب العلمية   ه



 مجنپ()ہصحض  ۲۱4

ضادلنیضومیلصضاکضضدمحمضنبضدبع ضاحظفضاوبضصفحضنبضدبر ضاور ارلنمحضنبضریحبضےہ،

ضوااتکلبضوقبمہلضملضحصیضیشءضیفضذہاضاابل’’ زجءسجضاکضانم

 

خفظ
ل

ےہ،اسض‘‘باینغملضنعضا

رفامےتضںیہ:ضاسضضlدسضرحممضےکضدنضرسہمضاگلان،ضاحمکضںیمضانضیکضہیضابعرتضےہ:

 r دبتعضےہ،ضاےسضنیسح،ضاورضہیضےسضوکیئضزیچضواردضںیہنضےہملسو هيلع هللا ىلص ابرےضںیمضیبنض

 ےکضاقولتںضےنضااجیدضایکضےہ،ضایہتن،ضواہللضاملع۔

اورضہیفنحضیکضضعبضبتکضںیمضہیضصنضےہضہکضدسضرحممضےکضدنضرسہمضاگلانضرکمو ض

ضاورضہیضیھبضاہکضایگضہکضادمثض ضاسضےئلضہکضزیدیضایضانبضزایدضےنضاسضدنضرسہمضاگلای ےہ،

آوھکنںضںیمضڈنھٹکضاحلصضضےکضضلتقضیکضوہجضےس r رسہمضاگلای،ضاتہکضو ضنیسح

 رکے،ضایہتن،ضواہللضاملع۔

 اکضوقلضھ(۲۲3)اوتملیفض lاحظفضاوبضصفحضرمعضنبضدبرضادلنیضومیلصضیفنحض

‘‘المغني’’  lاحظفضاوبضصفحضرمعضنبضدبرضادلنیضومیلصضیفنحض

ضںیمضرفامےت 1

 ںیہ:ض

 واإلنفاق، الصلوات، من وفيه كبيرا، جزءا شاهين ابن صنف قد ’’  

 :المصنف قال ،ذلك وغير والحبوب، واالكتحال، دهان،واال والخضاب،

 صامه، أنه غير ،وسلم عليه اهلل صلى النبي عن شيء الباب هذا في يصح لم

 .‘‘سنة يافر وصومه بصيامه، وأمر

ےنضاکیضتہبضڑباضزجءضفینصتضایکضےہ،ضسجضںیمضامنز،ضرخچضضlانبضاشنیہض 

ضااحدثیضںیہ،ض ضیک ضداےنضوریغ  ضاور ضاگلان، ضرسہم ضاور ضلیتضاگلان، ضاور ضاضخب رکان،

                                                      

 . ـه۱۴۴۸،الطبعة،جمعية نشر الاتب العربية ـ القاهرة۴۵المغني عن الحفظ والاتاب:ص: 1
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ضںیہضہکضاسضاببضںیمض(رفامےتlفنصم)ینعیضاحظفضاوبضصفحضرمعضنبضدبرضادلنیض

ےسضاثتبضںیہنضےہ،ضوساےئضاسضےکضہکضملسو هيلع هللا ىلص انضزیچوںضںیمضےسضھچکضیھبضیبنض

ضاورضضملسو هيلع هللا ىلصآپض ضاورضدورسوںضوکضیھبضروز ضرےنھکضاکضمکحضدایضےہ، ےنضروز ضراھکضےہ،

 س)اعوشر ضےک(دنضےکضروز ضےسضاکیضاسلضےکضانگوہںضاکضافکر ضوہاجاتضےہ۔ا

 ھ(ضاکضالکم۲۵۱)اوتملیفضضlالعہمضاغصینض

‘‘موضوعات’’ ےنضضlالعہمضاغصینض

ضدایض 1 ںیمضاےسضنمضڑھگتضرقار

  ےہ۔

 اکالکمھ(ض۲۱۲)اوتملیفضض lاحظفضانبضہیمیتض

‘‘مجموع الفتاوى’’ lاحظفضانبضہیمیتض

 : ںیمضرفامےتضںیہ 2

 بنوا ،ةوقوم من المتسننة رووا ورويت لهم أحاديث موضوع’’ 

 ،القوم ذلك شعار به يعارضون ،اليوم هذا في شعارا جعلوه ما عليها

 في أعظم إحداهما كانت وإن ،ببدعة بدعة وردوا ،بباط  باطال فقابلوا

 .اإللحاد أله  وأعون ،الفساد

من اغتس  يوم عاشوراء الحديث الطوي  الذي روي فيه:  مث 

 ،من اكتح  يوم عاشوراء لم يرمد ذلك العام، ولم يمرض ذلك العام

ونحو ذلك  ،وأمثال ذلك من الخضاب يوم عاشوراء والمصافحة فيه

 ،فإن هذا الحديث ونحوه كذب مختلق باتفاق من يعرف علم الحديث
                                                      

 . ـه۱۴۰۱،الطبعة األولىدار نافععبد الرحمن خلف،نجم ت:،۱۴۰،رقم:۵۵موضوعات الصغاني:ص: 1

ـ .۱۴۸۵ـ المدينة،الطبعة مجمع الملك فهد،بن قاسم ،ت:عبد الرحمن بن محمد۴/۵۱۴مجموع فتاوى: 2  ه
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وإسناده على  ،وإن كان قد ذكره بعض أه  الحديث وقال: إنه صحيح

كما هو مبين في غير  ،فهذا من الغلط الذي ال ريب فيه ،شرط الصحيح

 .هذا الموضع

 ،ولم يستحب أحد من أئمة المسلمين االغتسال يوم عاشوراء

وال ذكره أحد من علماء  ،وأمثال ذلك ،والخضاب ،وال الاح  فيه

ويرجع إليهم في معرفة ما أمر اهلل به  ،ذين يقتدى بهمالمسلمين ال

 ،وال أبو بار ،وال فع  ذلك رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، ونهى عنه

 .وال علي ،وال عثمان ،وال عمر

وال ذكر مث  هذا الحديث في شيء من الدواوين التي صنفها 

وأحمد  ،وإسحاق ،ال في المسندات: كمسند أحمد ،علماء الحديث

وال في  ،وأمثالها ،وأبو يعلى الموصلي ،والداالني ،الحميديو ،منيع بن

وال في الاتب المصنفة  ،والسنن ،المصنفات على األبواب: كالصحاح

 ،وعبد الرزاق ،ووكيع ،مث  موطأ مالك :الجامعة للمسند واآلثار

 .‘‘وأمثالها ،وابن أبي شيبة ،وسعيد بن منصور

ڑھگتضااحدثیضرواتیضرکےتضںیہضاورضانضھچکضریپوضاکرضولگضوخدضیھبضنمض

ضآجضلکضےکضاعشرضیکضاینبدضرےھکض ضاےنپض ےکےئلضاےسضڑھگاضیھبضاجاتضےہ،ضنجضرپضو 

ضںیہ،ضاوراسضےکضذرہعیضو ضدورسیضوقمضےکضاعشرضاکضاقمہلبضرکےتضںیہ،ضوسضو ض وہےتض

اقمہلبضرکےتضںیہضابلطضاکضابلطضےکاسھت،ضاورضدبتعضاکضردضرکےتضںیہضدبتعضےکض

ہچضانضںیمضاکیضاسفدضںیمضدورسےضےسضڑبھضرکضےہ،ضاورضدحلمنیضاکضزاید ضاسھت،ضارگ

 اعمونضےہ۔
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سجضےنضدسضرحممضےکضدنضلضےہ:ےسیجضاکیضیبملضدحثیضےہ،ضسجضںیمضوقنم

لسغضایکضو ضاسضاسلضیسکضرمضضںیمضالتبمءضںیہنضوہاگ،ضاورضسجضےنضدسضرحممضےکضدنض

ضںیہنضدےھکضیگ ض ضآھکنضاسضاسل ضاسضیک ضوت ضادمثضرسہمضاگلای ضاسضیسیجضدورسیض، اور

ہیضدحثیضاورض،ضدسضرحممضےکضدنضاضخبضاگلانضاورضاصمہحفضرکانوریغ  الثمضً،ضرواایت

اسضیسیجضدرگیضرواایتضملعضدحثیضیکضرعمتفضرےنھکضواولںضےکضزندکیضاافتیقضوطرض

رپوھجیٹضاورضڑھگیضوہیئضںیہ،ضارگہچضضعبضالہضدحثیضےنضانضوکضذرکضایکضےہضاورضضحیحصض

یلعضرشطضاحیحصلضاہکضےہ،ضہیضبسضطلغضےہ،ضسجضںیمضوکیئضکشضںیہنضضاہکضےہ،ضاورضاانسد 

 ےہ،ضاسیجضہکضاسضےکضالع ضدورسےضاقممضرپضہیضواضتحضےسضاتبضدایضایگضےہ۔

اورضاملسمونںضےکضاہمئضںیمضےسضیسکضےنضدسضرحممضےکضدنضلسغضرکےن،ض

ضاورض ضےہ، ضبحتسمضںیہنضاہک ضوک ضیسیجضاایشء ضاس ضاور ضاگلےن ضاضخب ضاگلےن، رسہم

ضےناملسمون ضاملعء ضاُن ضےک ضاجیتض ں ضیک ضادتقاء ضیک ضںیہنضایک،نج ضیھب ضذرک اےس

ےہ،اورنجضیکضرطفضروجعضایکضاجاتضےہضانضاایشءضیکضرعمتفضںیمضنجضاکضاہللضےنضمکحض

ےنضایک،ضہنضملسو هيلع هللا ىلص روسلضاہللضدایضےہضاورضنجضےسضاہللضےنضعنمضایکضےہ،ضاورضہیضبسضہنض

ےن،ضاورضr ےن،ضہنضرضحتضامثعنضضr ےن،ضہنضرضحتضرمعضضrرضحتضاوبرکب

 ےنضایک۔ضr ہنضیہضرضحتضیلعض

ضذرکضاملعےئضدحثیضیکضدمونضافینصتتضںیمضںیہکض اور اسضیسیجضدحثیضاک

ںیہنضےہ،ضہنضدنسمضبتکضںیم،ضےسیج:دنسمضادمح،ضدنسمضااحسق،ضدنسمضادمحضنبضعینم،ضدنسمض

دیمحی،ضدنسمضداالین،ضاورضدنسمضایبضیلعیضومیلص،ضاورضاسضیسیجضبتک،ضاورضاُنضبتکضںیمض

ضیئگضںیہ،ضےسیج:ضاحصحضاورض،نن،ضاورضیھبضذموکرضںیہنضوجضاوبابضیکضرتبیتضرپضفینصتضیک

ہنضیہضاُنضبتکضںیمضذموکرضےہضوجضدنسمضاورضآاثرضیکضرتبیتضرپضفینصتضیکضیئگضںیہ،ضےسیج:ض
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وعیک،ضفنصمضدبعضارلزاق،ض،ننضدیعسضنبضوصنمرضاورضفنصمضانبضضامکل،ضومطٔ  ضومطٔ 

 ایبضہبیش،ضاورضاسضیسیجضبتک۔

 لھ(ضاکضوق۲۵۲)اوتملیفض  lاحظفضانبضمیقضاوجلزہیض

‘‘المنار المنيف’’  lاحظفضانبضمیقضاوجلزہیض

 ںیمضرفامےتضںیہ: 1

 ،والتوسعة ،والتزين ،االكتحال يوم عاشوراءأحاديث  :ومنها’’ 

وال حديث  ،ال يصح منها شيء ،وغير ذلك من فضائ  ،والصالة فيه

وال يثبت عن النبي صلى اهلل عليه وسلم فيه شيء غير أحاديث  ،واحد

 .‘‘وما عداها فباط  ،صيامه

اورضنمضڑھگتضااحدثیضںیمضدسضرحممضےکضدنضرسہمضاگلےن،ضآراہتسضوہےنض

ضاضفلئضیکضااحدثیض ضاسضںیمضامنزضڑپےنھضوریغ  ضاور ضاسضںیمضوتعسضرکےن، اور

دالخضںیہ،ضانضںیمضےسضوکیئضزیچضیھبضحیحصضںیہنضےہ،ضاورضاکیضدحثیضیھبضحیحصضںیہنض

ضاثتبضںیہنضےہضوساےئضروزےضیکضےسضھچکضیھبملسو هيلع هللا ىلص ابرےضںیمضیبنضےہ،ضاورضاسض

 ااحدثیضےک،ضاورضاسضےکضالعو ضوجضھچکضےہضو ضابلطضےہ۔

‘‘المنار المنيف’’  lزینضاحظفضانبضمیقضاوجلزہیض

ںیمضاکیضدورسےض 2

 وضع فمن والتطيب دهانواال االكتحال حديث وأما’’ اقممضرپضرفامےتضںیہ:ض

 والطائفتان ،وحزن تألم يوم فاتخذوه ،آخرون وقابلهم ،الاذابين
                                                      

 الطبعة األولىحلب، ـ اإلسالمية المطبوعات غدة،ماتب أبو الفتاح ،ت:عبد۸۸۸،رقم:۱۱۱:ص:المنارالمنيف 1

 .هـ.۱۴9۰

 األولى الطبعةحلب، ـ اإلسالمية المطبوعات غدة،ماتب أبو الفتاح ،ت:عبد۸۸۴،رقم:۱۱۸:ص:المنارالمنيف 2

 .هـ.۱۴9۰



 ۲۱۵  مجنپ( )ہصح

 النبي به أمر ما فيه يفعلون السنة وأه ، السنة عن خارجتان مبتدعتان

 من الشيطان به أمر ما ويجتنبون ،الصوم من وسلم عليه اهلل صلى

 .‘‘البدع

ہیضوھجےٹضولوگںضیکض،ضاورضرسہم،ضلیتضاورضوخوبشضاگلےنضےکضقلعتمضااحدثی 

ڑھگیضوہیئضںیہ،ضاورضانضےکضاقمےلبضںیمضدورسےضولگضںیہ،ضوہنجںضےنضاسضدنض

وکضاوسفسضاورضمغضاکضدنضانبضدایضےہ،ضاورضہیضدوونںضرگو ضدبیتعضںیہضتنسضےسضاخرجضںیہ،ض

ےنضمکحضدایضےہ،ضاورضدبتعضےکضملسو هيلع هللا ىلص سجضاکضیبنضاورضالہضتنسضو ضروز ضرےتھکضںیہض

 اکضاطیشنضمکحضداتیضےہ۔انضاکومںضےسضےتچبضںیہضنجض

‘‘األسرار المرفوعة’’  lالمضیلعضاقریض

ضlاحظفضانبضمیقضاوجلزہیضںیمض 1

ض ضرفامےتضںیہ: ضرکےنضےکضدعب ضذرک ضابعرت فينبغي لمن ياتح  يوم ’’ یک

كما هو  ،ال إلظهار الفرح والحزن ،عاشوراء أن ياون تبعا للحديث

وقد اشتهر عن الرافضة في بالد  ،طريق الخوارج المضادة للروافض

 ،ب  في بالد ما وراء النهر منارات عظيمة ،العجم من خراسان والعراق

وجرح رؤوسهم وأبدانهم بأنواع  ،والدوران في البالد ،من لبس السواد

 .‘‘وهم بريئون منهم ،ويدعون أنهم محبو أه  البيت ،من الجراحة

ض  ضو ضدحثیضیکضاابتعضانچہچنضوجضصخشضدسضرحممضےکضدنضرسہمضاگلان اچےہضوت

رکےتضوہےئضاگلےئ،ضوخیشضاورضیمغضاکضااہظرضرکےنضےکےئلضںیہن،ضےسیجضہکضوخارجضاکض

رط ہقضےہضوجہکضرواضفضیکضدضضںیہ،ضاورضمجعضےکضرہشضرخااسنضاورضرعاقضہکلبضاموراءض

                                                      

 . هـ ۱۴۰۵،الطبعةبيروت الصباغ،الماتب اإلسالمي ـ محمد،ت:۴۴۵ص::األسرارالمرفوعة 1
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ارہنلضےکضرہشوںضںیمضراویضفںضیکضڑبیضڑبیضرکنماتضوہشمرضںیہ،ضےسیجضاکےلضڑپکےض

ںیمضرکچضاگلان،ضاےنپضرسضاورضدبنضوکضزیمخضرکےنضوایلضاایشءضےسضزیمخضرکان،ضاننہپ،ضرہشوںض

ضتیبضےسضتبحمضرکےنضواےلضںیہ،ضاحالہکنضالہمضض ضالہم اورضو ضدوعیضرکےتضںیہضہکضو 

 تیبضانضےسضربیضںیہ۔

‘‘األسرار المرفوعة’’  lزینضالمضیلعضاقریض

اکیضدورسےضاقممض ںیم 1

جالل الدين السيوطي في جامعه وقد ذكر الحافظ ’’ رپضرفامےتضںیہ:ض

رواه  ،من اكتح  باإلثمد يوم عاشوراء لم يرمد أبدا :الصغير بلفظ

وقد التزم أن ال يذكر في كتابه هذا حديثا  ،البيهقي عن ابن عباس

 .‘‘وغاية األمر أنه ضعيف ،فالحديث غير موضوع عنده ،موضوعا

ہیضرواتیضانضںیمض‘‘اجعمضریغص’’ ےنضضlاورضاحظفضالجلضادلنیضویسیطض

سجضےنضدسضرحممضےکضدنضادمثضرسہمضاگلایضوتضاسضیکضآھکنضوظفلںضےسضذرکضیکضےہ:

 ابعسےنضانبضضl،ضاےسضیقہیبضیھبکضضںیہنضدےھکضیگ
q
رواتیضایکضےہ،ضاورضضےس 

ےنضاسضابتضاکضازتلامضایکضےہضہکضو ضا ینضاتکبضںیمضنمضڑھگتضرواتیضضlویسیطض

ےکضزندکیضہیضدحثیضنمضڑھگتضںیہنضضlوکضذرکضںیہنضرکںیضےگ،ضذہلاضویسیطض

 ےہ،ضاورضزاید ضےسضزاید ضہیضابتضےہضہکضہیضفیعضضےہ۔

‘‘المصنوع’’ےنض lالمضیلعضاقریضزینض

اسضےکضربسکعضالکمضرکےتضضںیم 2

من اكتح  يوم ’’ وہےئضزریضثحبضرواتیضوکضنمضڑھگتضرقارضضدایضےہ،ضالمہظحضوہ:ض

ابتدعه قتلة الحسين  ،موضوع ،عاشوراء باإلثمد لم ترمد عينه أبدا
                                                      

 . هـ۱۴۰۵،الطبعةبيروت اإلسالمي ـ الصباغ،الماتب محمدت:۴۵۲رقم:،۴۴۸ص::األسرارالمرفوعة 1
ـ .۱۴9۲حلب،الطبعة الثانيةـ اإلسالمية المطبوعات غدة،ماتب أبو الفتاح عبد:ت،۴۱۴،رقم:۱۴۵المصنوع:ص: 2  ه
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ض. ‘‘رضي اهلل عنه سجضےنضدسضرحممضےکضدنضادمثضرسہمضاگلایضوتضاسضیکضآھکنضیھبکض

 ،ضہیضنمضڑھگتضےہ،ضاےسضنیسحںیہنضدےھکضیگ
rےکضاقولتںضےنضڑھگاضےہ۔ض 

ضlاحظفضذیبہض  اکضوقلض

‘‘الموضوعات تلخيص’’  lاحظفضذیبہض

ضںیمضزریضثحبضرواتیضذرک 1

 رکےکضرفامےتضںیہ:

قال  ،عن الضحاك، عن ابن عباس ،متروك ،عن جويبريروى ’’ 

ہیضوجربیضرتموک،ضنعضااحضلکض.‘‘الحاكم: أنا أبرأ إلى اهلل من عهدة جويبر

 ابعسانبضنعض
q
ضض  ضاحمک ںیمضوجربیضرفامےتضںیہ:ضlیکضدنسضےسضرمویضےہ،

 ۔ےکذہمضےسضاہللضیکضانپ ضںیمضآاتضوہں

ضlالعہمضانبضربجضیلبنح  ھ(ضاکضالکم۲۵۵)اوتملیفضض

‘‘لطائف المعارف’’  lالعہمضانبضربجضیلبنح

 ںیمضرفامےتضںیہ: 2

 ختضابواال عاشوراء يوم في كتحالاال فض  في يرو ما وك ’’ 

اورضدسضرحممضےکضدنضرسہمضاگلےن،ض.‘‘يصح ال ،فموضوع، فيه غتسالواال

اضخبضاگلےنضاورضلسغضرکےنضےکضابرےضںیمضوجضاضفلئضیھبضوقنملضںیہضو ضبسض

 ںیہنضںیہ۔ضنمضڑھگتضںیہ،ضحیحص

 

                                                      

 ،ـ الرياض ماتبة الرشد،أبو تميم ياسر بن إبراهيم بن محمدت:،۵۰۵،رقم:۸۰۲ص: تلخيص الموضوعات: 1

 . هـ۱۴۱9الطبعة األولى

 . هـ۱۴۸۰،ت:ياسين محمد السواس،دار ابن كثير ـ دمشق،الطبعة الخامسة۱۱۸:ص:لطائف المعارف 2
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 ھ(ضاکوقل۲۱4)اوتملیفضضlاحظفضانبضنقلمض

‘‘التوضيح’’  lاحظفضانبضنقلمض

 ںیمضےتھکلضںیہ: 1

 وفي عاشوراء، ويوم عاشوراء ليلة صالة في ورد ما: تاسعها’’ 

ومن ذلك حديث جويبر، عن ، يصح ال ،عاشوراء يوم الاح  فض 

عاشوراء لم الضحاك، عن ابن عباس رفعه: من اكتح  باإلثمد يوم 

  .‘‘وهو حديث وضعه قتلة الحسين ،يرمد أبدا

وجضھچکضدسضرحممضےکضدنضاورضراتضیکضامنزضےکضابرےضںیمضواردضونںیضہیبنت:

ےہ،ضاورضدسضرحممضےکضدنضرسہمضیکضتلیضفضواردضےہ،ضحیحصضںیہنضےہ،ضاورضایسضںیمض

ضابعس ضانب ضنع ضااحضلک، ضنع ضوجربی،  ےسضدحثی
q
ضےہ:  سجضےنضرموفًاع

ضںیہنضدںیھکضیگ،ض ضاسضیکضآںیھکنضیھبکض ضوت ضےکضدنضادمثضرسہمضاگلای اسضاورضاعوشراء

 ۔ضےکضاقولتںضےنضڑھگاضےہضrنیسحضرضحتضدحثیضوکض

 اکضالکمضlاحظفضاخسویض

‘‘المقاصد الحسنة’’  lاحظفضاخسویض

 ںیمضرفامےتضںیہ: 2

حديث: من اكتح  باإلثمد يوم عاشوراء لم ترمد عينه أبدا، ’’ 

من حديث  ،الحاكم والبيهقي في الثالث والعشرين من الشعب، والديلمي

عن ابن عباس به مرفوعا، وقال الحاكم: إنه منار،  ،عن الضحاك ،جوبير

  .‘‘ ...أورده ابن الجوزي في الموضوعات من هذا الوجه ،قلت: ب  موضوع
                                                      

ـ دمشق،الطبعة األولى۱۴/۵۴۴:التوضيح بشرح الجامع الصحيح 1 ـ .۱۴۸9،ت:خالد محمود الرباط،دار النوادر   ه
 ـ  الاتب العلمية دارت:عبد اهلل محمد الصديق وعبد اللطيف حسن،،۱۰۲۴، رقم:۴۵۸المقاصد الحسنة:ص: 2

 . هـ۱۴۸۴ثانيةالطبعة ال ،بيروت
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ضدےھکضیگ،ضسجضےنضدسضرحممضےکضدنضادمثضرسہمضاگلایضوتضاسضیکضآھکنضیھبکضضںیہن’’ 

 lبعشضںیمضوسئیتںیضاببضںیم،ضاورضدیملیض ےنضlاورضیقہیب،ضlاےسضاحمک

ضlےنضضوجربی،ضنعضااحضلک،ضنعضانبضابعسضیکضدنسضےسضرموفًاعضرختجیضایکضےہ،ضاورضاحمکض

ضںیم)احظفضاخسوی: رفامےتضںیہ ضlہیضرکنمضےہ، نمضڑھگتضہکلبضہیض(اتہکضوہں

 ۔‘‘۔۔۔ضاےسضوموضاعتضںیمضالےئضںیہضضlایسضدنسضےسضانبضوجزیض،ضےہ

‘‘األجوبة المرضية’’ ےنضضlایسضےسضاتلمضاتلجضالکمضاحظفضاخسویض

ںیمض 1

 یھبضذرکضایکضےہ۔

 اکضالکمضضlانرصضادلنیضدیقشمضانبضاحظفض

ضانرصضادلنیضدیقشمض اللفظ المارم بفض  عاشوراء ’’  lاحظفضانبض

‘‘المحرم

 ںیمضرفامےتضںیہ: 2

 مث  قبحهم اهلل يايدون الرافضة فيوكان الغالة من الناصبة ’’ 

والسرور، ويحص  بينهم ما ال يعبر عنه من هذا اليوم بإظهار الفرح 

الحديث ما ينصر به  يضع ك  من الفريقين من القتال والشرور، وكان
                                                      

ـ .۱۴۱۲الطبعة األولىالرياض، ـ  يةرادار الإسحاق محمد إبراهيم، ت:محمد،۴۱،رقم:۱/۱۵۴األجوبة المرضية: 1  ه

 بسنده إلى ابن عباس رضي ،رواه البيهقي في فضائ  األوقات له، عن الحاكم’’یکضابعرتضالمہظحضوہ:ض‘‘ االوجۃبضارملۃیض’’

قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: من اكتح  باإلثمد يوم عاشوراء لم يرمد ابدا. لانه ال  ،اهلل عنهما

اهلل وقد قال الحاكم: أنا أبرأ إلى  ،ألن في إسناده جويبر بن سعيد ،يصح عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

بدعة  يوم عاشوراء لم يرو عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فيه أثر، وهومن عهدة جويبر، قال: واالكتحال 

 .‘‘قواهلل الموف ،وقد ذكر ابن الجوزي هذا في موضوعاته انتهى. ،ابتدعها قتلة الحسين عليه السالم

 دار ابن،ت:أبي عبد اهلل مشع  بن باني الجبرين،9۲ص:مجموع فيه رسائ  للحافظ ابن ناصر الدين: انظر  2

 . هـ۱۴۸۸،الطبعة األولىحزم ـ بيروت
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 ،ومن اكتح  ،من اغتس  يوم عاشوراء :، كحديثمذهبه الخبيث

 .‘‘وأشباه ذلك

ضدوھاکض  ضراویضفںضوک ضرکے، ضرُبا ْؤَںضںیمضےسضاغیل،اہللضاعتیلضانضاک
 ي
صن
ضان اور

ااہظرضرکےتضںیہ،ضاورضانضےکضدرایمنضو ضاتقلضدےضرکاضسضےسیجضدنضںیمضوخیشضاکض

رفنیقیضںیمضےسضرہضاکیضدحثیضرضاو،ضاورضرشضاحلصضوہاتضےہضوجضایبنضںیہنضایکضاجاتکس

ثیضےہ:ضسجضےنضدسضرحممضڑھگرکضاےنپضثیبخضذمبہضیکضدمدضرکاتضےہ،ضےسیجضدح

 اورضسجضےنضرسہمضاگلای،ضاورضاسضیسیجضااحدثی۔،ضےکضدنضلسغضایک

 اکضوقلھ(ض۲۵۵)اوتملیفضضlینیعضاحظفضدبرضادلنیض

‘‘عمدة القاري’’  lدبرضادلنیضینیعضضاحظف

 ںیمضرفامےتضںیہ: 1

النوع السادس: ما ورد في صالة ليلة عاشوراء ويوم عاشوراء، ’’ 

ال يصح، ومن ذلك حديث جويبر  ،عاشوراءوفي فض  الاح  يوم 

رفعه: من اكتح  باإلثمد يوم عاشوراء  ،عن ابن عباس ،عن الضحاك

يث موضوع، وضعه قتلة الحسين رضي اهلل دوهو حلم يرمد أبدا، 

 .‘‘تعالى عنه

یکضامنزضےکضابرےضںیمضواردضےہ،ضدسضرحممضیکضراتضاورضدنضہکضوجضیٹھچضمسق:

اگلےنضیکضتلیضفضےکضقلعتمضےہ،ضہیضحیحصضںیہنضےہ،ضاورضاورضدسضرحممضےکضدنضرسہمض

 ایسضابرےضںیمضدحثیضوجربی،ضنعضااحضلک،ضنعضانبضابعس

q
سجضرموفًاعضےہ:ض

ہیضدحثیضےنضدسضرحممضےکضدنضادمثضرسہمضاگلایضوتضاسضیکضآھکنضیھبکضضںیہنضدےھکضیگ،ض

                                                      

 . هـ۱۴۸۱الطبعة األولى،بيروت ـ  دار الاتب العلمية، ت:عبد اهلل محمود محمد عمر،۱۱/۱۵۴عمدة القاري: 1
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 ۔ضےکضاقولتںضےنضڑھگاضےہضrنمضڑھگتضےہ،ضاسضوکضنیسحض

ضادلنیضینیعضاحظفزینض ‘‘عمدة القاري’’ lضدبر

ںیمضاکیضدورسےض 1

وروى البيهقي في شعب اإليمان من حديث ابن ’’ اقممضرپضےتھکلضںیہ:ض
                                                      

 . هـ۱۴۸۱الطبعة األولى،بيروت ـ  دار الاتب العلمية،ت:عبد اهلل محمود محمد عمر،۱۱/۸۸عمدة القاري: 1
ضضlدبرضادلنیضینیعضاحظف  یکضابعرتضالمہظحضوہ:‘‘ البناية شرح الهداية’’یکض

 ش: لم يتعرض أكثر الشراح إلى ذكر حديث ،وقد ندب النبي صلى اهلل عليه وسلم إلى االكتحال يوم عاشوراء’’
ولم يرد  ،الندب إلى صوم عاشوراء قد صح :غير أن السروجي قال في  شرحه ،االكتحال يوم عاشوراء

عن  علمت من كتب الحديث، ثم قال: روى شمس األئمة السرخسي  رحمه اهلل الندب إلى االكتحال فيه في ما
أن النبي صلى اهلل عليه وسلم خرج يوم عاشوراء من بيت أم سلمة رضي اهلل  ،ابن مسعود رضي اهلل عنه
 .كحلته أم سلمة، انتهى ،عنها وعيناه مملوءتان كحال

عن ابن عباس رضي  ،عن الضحاك ،ريق جويبرشعب اإليمان من ط قلت: روى البيهقي رضي اهلل عنه في
من اكتح  باإلثمد يوم عاشوراء لم يرمد أبدا، ثم قال:  قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: ،اهلل عنهما قال
روى ابن الجوزي في  :والضحاك لم يلق ابن عباس، ومن طريقه ،فجويبر ضعيف ،إسناده ضعيف

 .وضعه قتلة الحسين رضي اهلل عنه انتهى ،وضوعاالموضوعات، ونق  عن الحاكم فيه حديثا م

فروى ابن  ،وجويبر، قال فيه ابن معين: ليس بشيء، وقال أحمد: متروك، وأما الضحاك لم يلق ابن عباس
لم يلق الضحاك ابن  :عن عبد الملك بن ميسرة، قال ،عن شعبة ،أبي شيبة في مصنفه حدثنا أبو داود

 ،عن شعبة ،وروى ابن أبي شيبة أيضا عن أبي داود ،خذ عنه التفسيرفأ ،إنما لقي سعيد بن جبير ،عباس
 قال: ال. ؟ه  رأيت ابن عباس :قال: سألت الضحاك ،قال: أخبرني ناس

عن أبي هريرة  ،عن األعرج ،عن أبيه ،من طريق ابن أبي الزناد :وروى ابن الجوزي في الموضوعات
 ،قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: من اكتح  يوم عاشوراء لم ترمد عينه تلك السنة كلها ،رضي اهلل عنه

 عليه في أحاديث الثقات. وقال: وفي رجاله من ينسب إلى تفضي  ]....[

فما رأيت أحدا من أه  هذا  ،وأما الحديث الذي رواه شمس األئمة عن ابن مسعود الذي ذكرناه اآلن
عن عمرو  ،حدثنا سعيد بن زيد ،وإنما الحديث رواه الحارث بن أبي أسامة ،مسعودالشأن ذكره عن ابن 

ومن حديث ابن  ،عن علي بن أبي طالب رضي اهلل عنه ،عن جده ،عن أبيه ،عن محمد بن علي ،بن خالد
عن ابن عمر رضي اهلل عنهما قال: انتظرنا النبي صلى اهلل عليه وسلم أن يخرج في  ،عن نافع ،أبي ثابت

قال شيخنا زين الدين: هذا ليس  ،ومألت عينه كحال ،وقد كحلته ،فخرج من بيت أم سلمة ،مضان إلينار
)البناية شرح ‘‘إنما ذكر في رمضان فقط، ولعله كان في رمضان في اللي  ،بصريح في الاح  للصائم

 هـ(.۱۴۸۰،أيمن صالح شعبان،دار الاتب العلمية ـ بيروت،الطبعة األولى۴/۵9الهداية:



 مجنپ()ہصحض  ۲۲۲

 عباس، قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: من اكتح  باإلثمد يوم

 وفيه: روى الضحاك ،قال البيهقي: إسناده ضعيف ،عاشوراء لم يرمد أبدا

عن ابن عباس، والضحاك لم يلق ابن عباس رضي اهلل تعالى عنهما، 

وروى ابن الجوزي في كتاب فضائ  الشهور من حديث أبي هريرة 

قال ابن ناصر: ، في حديث طوي  فيه صيام عاشوراء واالكتحال فيه

هذا حديث حسن عزيز، رجاله ثقات وإسناده على شرط الصحيح، 

ت، وقال شيخنا: والحق ما قاله ابن ورواه ابن الجوزي في الموضوعا

 .‘‘موضوع الجوزي، وأنه حديث

ںیمضانبضابعسض ‘‘بعشضاالامین’’ ےنضضlاورضیقہیبض
q
 یکضدحثیضرواتیض

 ےنضرفامای:سجضےنضدسضرحممضےکضدنضادمثضرسہمضاگلایضوتضاسضیکضآھکنملسو هيلع هللا ىلص ہکضآپضیکضےہض

ضںیہ:اسضیکضدنسضفیعضضےہ،ضاورضاسضںیمضاحضکضرفامےتضlیھبکضںیہنضدےھکضیگ،ضیقہیبض

ےسضالماقتضضqےسضرواتیضرکضراہضےہضہکبجضاحضکضیکضانبضابعسضضq انبضابعس

ضاورضانبضوجزیض ضضlںیہنضوہیئ،  rےنضاےسضاتکبضاضفلئضوہشرضںیمضاوبضرہری 

یکضاکیضیبملضدحثیضںیمضرواتیضایکضےہ،ضسجضںیمضدسضرحممضےکضدنضروز ضاورضرسہمض

ےہ،ضاسض ‘‘نسحضزعزی’’ ےتہکضںیہضہکضہیضدحثیض lاگلےنضاکضذرکضےہ،ضانبضانرصض

ےنضاےسضضlےکضراجلضہقثضںیہ،ضاورضاسضیکضدنسضیلعضرشطضاحیحصلضےہ،ضاورضانبضوجزیض

ےتضںیہ:قحضابتضو ضےہضرفام lوموضاعتضںیمضرواتیضایکضےہ،ضاورضامہرےضخیشض

 ےنضیہکضےہ،ضاورضےبضکشضدحثیضنمضڑھگتضےہ۔ضlوجضانبضوجزیض
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ضlاحظفضانبضرجحضالقسعینض  اکضالکمضضض

‘‘الدراية’’ lاحظفضانبضرجحضالقسعینض

 ںیمضرفامےتضںیہ: 1

 والعشرين الثالث في الشعب في البيهقي فأخرجه :االكتحال أما’’ 

 كتح ا من :رفعه عباس ابن عن ،الضحاك عن ،جويبر طريق من منه

وأورده ابن  ،واه إسناد وهو ،أبدا يرمد لم عاشوراء يوم باإلثمد

 .‘‘الجوزي في الموضوعات من هذا الوجه

ضاگلان: ضنعضضlیقہیبضرسہم ضوجربی، ضںیم ضابب ےنضبعشضںیمضوسئیتںی

 ابعسانبضااحضلک،ضنعض
q
سجضےنضدسضرحممضیکضدنسضےسضرموفًاعضرختجیضایکضےہ:ض  

ضاورضاسضدحثیضیکضدنسضرسہمضاگلایضوتضاسضیکضآھکنضیھبکضںیہنضدےھکضیگےکضدنضادمثض ، 

 اےسضوموضاعتضںیمضالےئضںیہ۔ضضضlےہ،ضایسضدنسضےسضانبضوجزیض‘‘ وایہ’’

یضضاحظف

م

ی

ہ نْت

 اکضوقل  lانبضرجحض

یض

م

ی

ہ نْت

‘‘الصواعق المحرقة’’  lاحظفضانبضرجحض

 ںیمضرفامےتضںیہ: 2

اغتس   ومن ،إن من اكتح  يومه لم يرمد ذلك العام :وما قي ’’ 

 ،ومن وسع على عياله فيه وسع اهلل عليه سائر سنته ،لم يمرض كذلك

 السفينة واستواء ،آدم توبة فيه وأنه ،فيه الصالة فض  :مث  وأمثال ذلك

 ورد ،بالابش الذبيح وإفداء ،النار من إبراهيم وإنجاء ،الجودي على

فا  ذلك موضوع إال حديث التوسعة على  ،يعقوب على يوسف

 .لان في سنده من تالم فيه ،العيال
                                                      

 . بيروت ـ دار المعرفةعبد اهلل هاشم اليماني المدني،ت:،۱/۸۲۰:الدراية في تخريج أحاديث الهداية 1
ـ الرياض،الطبعة األولىرحمن بن عبد اهلل التركيعبد ال،ت:۸/۵۴۴الصواعق المحرقة: 2  . هـ۱۴۱۴،دار الوطن 
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 وأولئك لرفضهم يتخذونه ،فصار هؤالء لجهلهم يتخذونه موسما

كذا ذكر ذلك جميعه بعض  ،مخالف للسنة ئوكالهما مخط ،مأتما

 :وقد صرح الحاكم بأن االكتحال يومه بدعة مع روايته خبر، الحفاظ

إنه  :لانه قال ،إن من اكتح  باإلثمد يوم عاشوراء لم ترمد عينه أبدا

 .‘‘ومن ثم أورده ابن الجوزي في الموضوعات من طريق الحاكم ،منار

رضہیضوجضاہکضایگضےہضہکضوجضصخشضاسضدنضرسہمضاگلےئضاگضاسضاسلضاسضیکضآھکنضاو

ضاورض ضاورضوجضصخشضلسغضرکےضاگضو ضامیبرضںیہنضوہاگ، وجضصخشضاےنپضںیہنضدےھکضیگ،

ایعلضرپضوتعسضرکےضاگضاہللضاعتیلضوپراضاسلضاسضرپضوتعسضرفامںیئضےگ،ضاورضاسض

اکضوتہبضرکان،ض  eیسیجضاایشء،ضےسیج:اسضدنضںیمضامنزضڑپانھ،ضاورضاسضدنضرضحتضآدمض

اکضآگضےسضاجنتضاپان،ضاورضض eاورضیتشکضاکضوجدیضاہپھضرپضرہٹان،ضاورضرضحتضاربامیہض

ضeوکضرضحتضوقعیبض  eضذ حضوہان،ضاورضرضحتضویفسڈنیمےھضاکضدفہیضےکضوطرضرپ

رپضواسپضولاٹان،ضہیضبسضنمضڑھگتضںیہ،ضوساےئضایعلضرپضوتعسضوایلضدحثیضےک،ض

 نکیلضاسضیکضدنسضںیمضااسیضراویضےہضسجضےکضابرےضںیمضالکمضایکضایگضےہ۔

اےسضوہتارضےکضوطرضرپضانمےتضںیہ،ضاورضو ضوسضہیضولگضا ینضاہجتلضیکضوہجضےسض

اےنپضرضفضیکضوہجضےسضاےسضاممتضےکضوطرضرپضانمےتضںیہ،ضاورضہیضدوونںضاطخءضرکےنض

واےلضتنسضیکضاخمتفلضرکےنضواےلضںیہ،ضایسضرطحضہیضبسضضعبضافحظضےنضذرکضایکض

ضاورضاحمکض ےنضاسضابتضیکضرصتحیضیکضےہضہکضاسضدنضرسہمضاگلانضدبتعضضlےہ،

ضاسھتضاوہنںضےنضاکیضربخضرواتیضیکضےہضہکضسجضےنضدسضرحممضاسضےکضاسھت،ضےہ

ےکضدنضادمثضرسہمضاگلایضوتضاسضیکضآھکنضیھبکضںیہنضدےھکضیگ،ضنکیلضاوہنںضےنضاےسضرکنمض
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ےکضرطقیضےسضضlاحمکضضlاہکضےہ،ضاورضایسضوہجضےسضاسضرواتیضوکضانبضوجزیض

 نمضڑھگتضرواایتضںیمضےلضرکضآےئضںیہ۔

‘‘لمرفوعةاآلثار ا’’ ےن lونھکلیضالعہم

ضااممضlضااممضیقہیبضںیم 1 ،

                                                      

ـ بيروتدار الاتب ،ت:محمد السعيد بن بيسيوني زغلول،9۴ثارالمرفوعة:ص:اآل 1  . هـ۱۴۰۵،الطبعة األولىالعلمية 
 :أحاديث فض  االكتحال فيه ،ومن األحاديث الواردة في يوم عاشوراء’’یکضابعرتضالمہظحضوہ:ضض lونھکلیضالعہم

 وقد حام عليها ابن الجوزي :وأحاديث التوسعة على العيال ،ب  هي موضوعة ،وهي ال تخلو من ضعف شديد
 ،وقد تعقب كثير من المحققين قولهم ،وابن تيمية في منهاج السنة وغيرهما ممن حذى حذوهما بالوضع

 ومع ذلك فهو مجرب أيضا. ،قابلة لالحتجاج والعم  بها ،وأثبتوا أنها حسنة
 ،عن ابن عباس ،عن الضحاك ،ومن طريقه ابن الجوزي بسنده إلى جويبر ،فأخرج الحاكم في مستدركه

 ،أنا أبرأ إلى اهلل من عهدة جويبر :قال الحاكم ،من اكتح  باإلثمد يوم عاشوراء لم يرمد أبدا :مرفوعا
قال  ،صاحب الضحاك ،جويبر بن سعيد أبو القاسم األزدي المفسر البلخي :وفي ميزان االعتدال ،انتهى

متروك  :رهماوقال النسائي والدارقطني وغي ،به ال يشتغ  :وقال الجوزقاني ،ليس بشيء :ابن معين
وطائفة أبو  ،ويزيد بن هارون ،وابن المبارك ،حماد بن زيد :روى عنه ،له عن أنس شيء :قلت ،الحديث
والصوم  ،تجب الصالة على الغالم إذا عق  :قال ،عن ابن عباس مرفوعا ،عن الضحاك ،عن جويبر ،مالك

من اكتح  باإلثمد يوم عاشوراء لم  :حديث ،عن ابن عباس ،عن الضحاك ،ويروي عن جويبر ،إذا أطاقه
تساهلوا في أخذ التفسير عن القوم ال توثقوهم في  :قال يحيى القطان :قال أبو قدامة السرخسي ،يرمد أبد
هؤالء ال يحمد  :وقال ،ومحمد بن السائب ،والضحاك ،وجويبر ،ثم ذكر ليث بن أبي سليم ،الحديث
 انتهى. ،وياتب التفسير عنهم ،حديثهم
وكذلك رواه بشر بن  ،سنده ضعيف بمرة :وقال ،البيهقي حديث الاح  من طريق الحاكموأخرج 

وجويبر  ،ولم أر ذلك في رواية غيره عن جويبر ،عن عمه الحسين بن بشر ،حمدان بن بشر النيسابوري
 انتهى. ،والضحاك لم يلق ابن عباس ،ضعيف

اكتح  يوم عاشوراء بإثمد فيه مسك  من :وأخرجه ابن النجار في تاريخه من حديث أبي هريرة بلفظ
وقال ابن عراق  ،انتهى ،ليس ثقة :قال الذهبي في الميزان ،وفي سنده إسماعي  بن معمر ،عوفي من الرمد
منسوبا إلى تخريج  ،وجاء في حديث سلمان رأيت بخط العالمة أبي الفتح المراغي :في تنزيه الشريعة
المسمى بالغنى عن الحافظ  وفي الجزء ،حمن ضعيفوفي سنده محمد بن عبد الر ،الحافظ السلفي

ما  ،للحافظ أبي حفص بن بدر الموصلي  ]كذا في األص [ والاتاب بقولهم لم يصح شيء في هذا الباب
وفي  ،انتهى ،وهو بدعة ابتدعها قتلة الحسين ،االكتحال يوم عاشوراء لم يرد فيه شيء عن النبي :نصه

وقي   ،ابن زياد اكتح  بدم الحسين او ألن يزيد ،ياره الاح  يوم عاشوراء :بعض كتب الحنفية ما نصه
 انتهى كالم ابن عراق. ،باألثمد لتقر عينه بقتله الحسين
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اورضضl،ضالعہمضانبضرعاقضl،ضاحظفضذیبہضl،ضاحظفضانبضوجزیضlاحمکض

یضضاحظف

م

ی

ہ نْت

 ےکضالکمضوکضلقنضرکےنضرپضاافتکءضایکضےہ۔ضlانبضرجحض

 

                                                                                                          

علم أن ما أصيب به الحسين ا :وفي الصواعق المحرقة في الرد على أه  البدع والزندقة البن حجر الماي

 ،ادة الدالة على مزيد خطوبه ورفعته ودرجته عند اهللإنما هو الشه ،رضي اهلل عنه في يوم عاشوراء

امتثاال لألمر  ،فمن ذكر ذلك اليوم مصابه لم ينبغ أن يشتغ  إال باالسترجاع ،وإلحاقه بدرجات أه  بيته

 ،‘‘أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون’’ وإحرازا لما رتبه تعالى عليه بقوله: 

كالصوم وإياه ثم إياه أن يشتغ  ببدع  :ونحوه من عظائم الطاعات ،م إال بذلكوال يشتغ  ذلك اليو

وإال لاان يوم وفاته  ،إذ ليس ذلك من أخالق المؤمنين ،ونحوهم من الندب والنياحة والحزن ،الرافضة

 ،أو الجهال المقابلين الفاسد بالفاسد ،أو ببدع الناصبة المتعصبين على أه  البيت ،أولى بذلك وأحرى

 :واتخاذه عيدا وإظهار الزينة فيه ،من إظهار غاية الفرح والسرور ،والشر بالشر ،والبدعة بالبدعة

الخارجة من  ،وطبخ األطعمة، والحبوب ،وتوسيع النفقات ،س جديد الثياببول ،واالكتحال ،كالخضاب

فإنه لم يرد في ذلك شيء يعتمد  ،والمعتاد والسنة ترك ذلك كله ،واعتقادهم أن ذلك من السنة ،العادات

 ،والحناء ،والغس  ،وقد سئ  بعض أئمة الحديث والفقه عن الاح  ،وال أثر صحيح يرجع إليه ،عليه

وال  ،لم يرد فيه حديث صحيح :فقال، وإظهار السرور يوم عاشوراء ،ولبس الجديد ،وطبخ الحبوب

ولم يرد في الاتب المعتمدة في ذلك  ،رهموال من غي ،ال من األربعة ،استحبه أحد من أئمة المسلمين

 ،ومن اغتس  لم يمرض كذلك ،من أن من اكتح  يومه لم يرمد ذلك العام :وما قي  ،صحيح وال ضعيف

وإنه كان فيه توبة  ،من فض  الصالة فيه :وأمثال ذلك ،ومن وسع على عياله فيه وسع اهلل عليه سائر السنة

ورد يوسف على  ،وإفداء الذبيح من الابش ،إنجاء إبراهيم من النارو ،واستواء السفينة على الجودي ،آدم

فصار هؤالء  ،لان في سنده من تالم فيه ،إال حديث التوسعة على العيال ،فا  ذلك موضوع ،يعقوب

كذا ذكر  ،وكالهما مخطئ مخالف للسنة ،وأولئك لرفضهم يتخذونه مأتما ،لجهلهم يتخذونه موسما

ثمد يوم كتح  باإلامن  :روايته خبر عة معبدرح الحاكم بأن االكتحال يومه وقد ص ،جميعه بعض الحفاظ

ومن ثم أورده ابن الجوزي في الموضوعات من طريق  ،إنه منار :لانه قال ،عاشوراء لم ترمد عينه أبدا

 ،وفض  الصالة فيه ،إن سائر األحاديث في فضله غير الصوم ،عن الحاكم ،ونق  المجد اللغوي ،الحاكم

وبذلك صرح ابن  ،كله موضوع ومفترى ،وطبخ الحبوب ،واالكتحال ،دهانواال ،والخصاب ،واإلنفاق

والاالم فيمن  ،والتطيب يوم عاشوراء من وضع الاذابين ،دهانواال ،حديث االكتحال :القيم أيضا فقال

 .‘‘ونحوه ،هذا كله كان كالما على أحاديث الاح ، انتهى كالم ابن حجر ،خص يوم عاشوراء بالاح 
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ضlالعہمضینٹپض   اکضالکمضض

‘‘تذكرة الموضوعات’’  lالعہمضینٹپض

ںیمضزریضثحبضرواتیضذرکض 1

 رکےکضےتھکلضںیہ:

ب  موضوع كما قال ابن الجوزي،  :قلت ،منار :قال الحاكم’’  

رفامےتضںیہضہکضہیضرکنمضےہ،ضںیمضضlاحمکض .‘‘وكذا قال الصغاني :قال المذنب

ضlےنضاہکضےہ،ض)العہم(ینٹپضضlاتہکضوہں:ہکلبضنمضڑھگتضےہضاسیجضہکضانبضوجزیض

 ےنضاہکضےہ۔ضlرفامےتضںیہ:اورضایسضرطحضاغصینض

 اکضوقل   lالعہمضانبضاعدبنیضاشیمض

‘‘رد المحتار’’  lالعہمضانبضاعدبنیضاشیمض

 ںیمضرفامےتضںیہ: 2

 من اكتح  باإلثمد :وحديث االكتحال هو ما رواه البيهقي وضعفه’’ 

 :ورواه ابن الجوزي في الموضوعات ،يوم عاشوراء لم ير رمدا أبدا

 .فتح ،من اكتح  يوم عاشوراء لم ترمد عينه تلك السنة

هذا هنا أن صاحب الهداية استدل على قلت: ومناسبة ذكر 
قد ندب بأنه  عليه الصالة والسالم  ،عدم كراهة االكتحال للصائم

 .إليه يوم عاشوراء وإلى الصوم فيه

بأنه لم يصح عنه صلى اهلل  قال في النهر: وتعقبه ابن العز
وإنما الروافض لما  ،في يوم عاشوراء غير صومهعليه وسلم 

                                                      

 . هـ۱۴99ثانيةال الطبعةبيروت، ـ إحياء التراث العربي،۱۱۲ص:تذكرة الموضوعات: 1
 . ـه۱۴۸۴الطبعةالرياض، ـ ،ت:عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض،دار عالم الاتب۴/۴9۲رد المحتار: 2
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وإظهار الحزن يوم عاشوراء لاون الحسين ابتدعوا إقامة المأتم 
واتخاذ الحبوب  ،ابتدع جهلة أه  السنة إظهار السرور ،قت  فيه

 ،واألطعمة واالكتحال، ورووا أحاديث موضوعة في االكتحال
وهو مردود بأن أحاديث ل اهـ . وفي التوسعة فيه على العيا

م كيف وقد خرجها في الفتح ث ،االكتحال فيه ضعيفة ال موضوعة
فالمجموع يحتج به  إن لم يحتج بواحد منها ،قال: فهذه عدة طرق

ابن وقد أفرده  ،فرواه الثقات :وأما حديث التوسعة. لتعدد الطرق
 .ما في النهر اهـ  القرافي في جزء خرجه فيه

لانه زاد عليها ما ذكره  ،وهو مأخوذ من الحواشي السعدية 
فإنه في  ،وفيه نظر,،وما ذكره عن الفتح ،في أحاديث االكتحال

بعضها  ،الفتح ذكر أحاديث االكتحال للصائم من طرق متعددة
فمراده  ،مطلق بعاشوراء، وهو ما قدمناه عنه، وبعضهامقيد 

االحتجاج بمجموع أحاديث االكتحال للصائم، وال يلزم منه 
 .االحتجاج بحديث االكتحال يوم عاشوراء

قاصد الحسنة، وقد جزم بوضعه الحافظ السخاوي في الم ،كيف

علي القاري في كتاب الموضوعات، ونق   :وتبعه غيره منهم مثال

أنه منار، وقال الجراحي في  :السيوطي في الدرر المنتثرة عن الحاكم

االكتحال يوم  :قال الحاكم أيضا :كشف الخفاء ومزي  اإللباس

نعم ، عاشوراء لم يرد عن النبي صلى اهلل عليه وسلم فيه أثر، وهو بدعة

 .‘‘كما قال الحافظ السيوطي في الدرر ،ديث التوسعة ثابت صحيحح
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ےنضرواتیضرکےکضاےسضضlاورضرسہمضاگلےنضےکضقلعتمضدحثیضوکضیقہیبض

فیعضضرقارضدایضےہ:سجضےنضدسضرحممضےکضدنضادمثضرسہمضاگلایضوتضاسضیکضآھکنضیھبکض

سجضےنضاےسضوموضاعتضںیمضرواتیضایکضےہ:ضl،ضاورضانبضوجزیضںیہنضدےھکضیگ

 دسضرحممضےکضدنضادمثضرسہمضاگلایضوتضاسضاسلضاسضیکضآھکنضںیہنضدےھکضیگ،ضحتف۔ےنض

ضاسضاقممضیکضانمتبسضےسضاصِبحضlںیمض)العہمضاشیم (اتہکضوہں:اور

ضہنضضlدہاہیض ضدارضےکےئلضرسہمضےکضاگلےنضےکضرکمو  ےنضاسضدحثیضےسضروز 

ضےنضاےسضاسضدنضدنموبضرقارضدایضeوہےنضرپضادتساللضایکضےہ،ضاسضےئلضہکضآپض

 ےہ،ضاورضاسضںیمضروز ضوکضیھبضدنموبضرقارضدایضےہ۔

ضlںیم)انبضمیجنض ‘‘رہن’’   ضانبضزع ضاسضرپ ضاہکضےہ:اور ےنضضlےن(

ےسضرواز ضےکضالعو ضوکیئضزیچضیھبضحیحصضملسو هيلع هللا ىلص آپضاعتبقضایکضےہضہکضدسضرحممضںیمض

ایکضںیہنضےہ،ضاورضبجضےسضرواضفضےنضدسضرحممضےکضدنضاممتضاقمئضایکضاورضمغضاکضااہظرض

ےکضاسضدنضںیمضدیہشضوہےنضیکضوہجضےس،ضوتضالہضتنسضےکضاجلہضولوگںض rنیسحض

رسہمضاگلےنضیکضدبتعضاایتخرضرکضیل،ضاورض،ضانبےنضداےنضاورضاھکےنےنضااہظرضوخیش،ض

رسہمضےکضقلعتمضاورضاسضدنضںیمضرھگضواولںضرپضوتعسضےکضابرےضںیمضنمضڑھگتض

ضرمدودضےہ،ضرفامےتضںیہ(ہیlرواایتضوکضایبنضرکانضرشوعضرکدایاھ۔ض)انبضمیجنض

اسضےئلضہکضرسہمضوایلضرواایتضفیعضضںیہ،ضنمضڑھگتضںیہنضںیہ،ضہیضےسیکضوہاتکسض

ںیمضرختجیضایکضےہضرھپض‘‘ حتف’’( ےنضlےہضہکبجضانضااحدثیضوک)العہمضانبضامہمض

ہیضدنچضرطقضںیہ،ضارگضانضںیمضےسضیسکضاکیضےسضااجتحجضںیہنضرکےتکسضوتضدعتدضرفامای:

اےنپضالکمضوکضاجریضlرطقضیکضوہجضےسضومجمہعضےسضااجتحجضایکضاجاتکسضےہ،)انبضمیجنض

رےتھکضوہےئضرفامےتضںیہ(اورضرہبضاحلضوتعسضوایلضدحثی:اےسضہقثضراوویںضےنض



 مجنپ()ہصحض  ۲۱4

ںیمضضاسضیکضرختجیضیکضےہضےنضاکیضلقتسمضزجءضضlرواتیضایکضےہ،ضاورضانبضرقایفض

 اھضامضیفضارہنل۔ض

ض)رہنضیک ضہی ضےہضضاور ضنکیلضاسضںیمض‘‘وحایشضادعسلہی’’ ابعرت(اموخذ ےس،

ےسضذرکضیکض‘‘ حتف’’ زینض،ض(ضےنضذموکر ضرسہمضوایلضااحدثیlاوہنں)ینعیضانبضمیجنض

رفامےتضںیہ(اوراسضںیمضرظنضl)العہمضانبضاعدبنیض،ضیئگضابعرتضاکضااضہفضایکےہ

ںیمضرواز ضدارضےسضقلعتمضرسہمضوایلضااحدثیضدعتمدضرطقض ‘‘حتف’’ ےہ،ضاسضےئلضہکض

ےسضذرکضیکضیئگضےہ،ضنجضںیمضضعبضدسضرحممضےکضاسھتضدیقمضںیہ،ضاورضاسضےسضےلہپض

مہضاےسضایبنضرکےکچضںیہ،ضاورضضعبضقلطمضںیہ،ضوسضانضیکضرمادضروز ضدارضےسضقلعتمض

ضےکضومجمہعضےسضااجتحجضرکانضےہ،ضاورضاسضےسضہیضالزمضںیہنضآاتضہکضرسہمضوایلضااحدثی

 دسضرحممضےکضدنضرسہمضےسضقلعتمضااحدثیضےسضااجتحجضوہراہضےہ۔

ںیمضانضےکض‘‘دصضاہنساقم’’ےنضضlہیضےسیکضوہاتکسضےہضہکبجضاحظفضاخسویض

ضlنمضڑھگتضوہےنضرپضزجمضاایتخرضایکضےہ،ضاورضاسضےکضالعو ضالمضیلعضاقریض  ےنضض

ضاوملوضاعت’’ ض ‘‘اتکب ضویسیط ضاور ضےہ، ضیک ضاابتع ضیک ضان ضضlںیم دررض’’ےن

رر 

ی

ن

ی

ب

 

من
ل

ضفشک  ’’ ےنضضlےسضلقنضایکضےہضہکضہیضرکنمضےہ،ضاورضرجایحضضlںیمضاحمکض‘‘ا

رفامےتضںیہ:دسضرحممضےکضدنضضlںیمضاہکضےہضہکضاحمکض‘‘اافخلءضوضزملیضاالابلس

ہیضدبتعضےہ،ضضےسضوکیئضارثضوقنملضںیہنضےہ،ملسو هيلع هللا ىلص ےسضقلعتمضیبنضرسہمضاگلےنض

 ےنضضl اہںضاہتبلضوتعسضوایلضدحثیضاثتبضےہضحیحصضےہ،ضاسیجضہکضاحظفضویسیط

 ںیمضاہکضےہ۔‘‘درر’’

 



 ۲۱۵  مجنپ( )ہصح

 الکمضاک  lالعہمضامغریض

ض ضامغری ‘‘المداوي’’  lالعہم

ضرکےنضےکضدعبض 1 ضدحثیضذرک ںیمضہی

 رفامےتضںیہ:

المصنف ملوم على إيراد هذا الحديث الموضوع في الاتاب ’’ 

هذا  يعما انفرد به الوضاعون والاذابون كجويبر راوالذي صانه 

الحديث، وفي هذا الموضع كان يحق للشارح االنتقاد على المصنف 

 .‘‘ولان اهلل تعالى يصرفه عن الصواب ،فياون مصيبا في كالمه

(اسضنمضڑھگتضرواتیضوکضا ینضاتکبضlفنصمض)ینعیضالعہمضویسیطض 

ںیمضالےنضیکضوہجضےسضالمتمضےکضقحتسمضںیہضہکضاوہنںضےنضا ینضاسضاتکبضوکضوفحمظض

راھکضاھتضاُنضراووتیںضےسضنجضںیمضواضعضاورضذکابضرفتمدضوہں،ضےسیجضوجربیضاسض

(اکضقحضاھتضہکضو ضlدحثیضاکضراویضےہ،ضاورضاسضومعقضرپضاشرحض)ینعیضالعہمضانمویض

ضرکےت،ضوسضو ضا ینضدیقنتضںیمضاجبضیھبضوہےت،ضنکیلضاہللضاعتیلضےنضاےسضفنصمضرپضدیقنت

 دریگتسضےسضریھپضدای۔

 – ۲4۱اوتملیفضامنیبض)اوبضااقلمسضوجربیضنبضدیعسضازدیضیخلبضرسفمضراویضضدنسضںیمضوموجد

ھ۲۵۱

2
 (ےکضابرےضںیمضاہمئضراجلضاکضالکم

ضضlاحظفضییحیضنبضنیعم  ،وابن سالم ،وجويبر ،عبيدة’’ رفامےتضںیہ:
                                                      

 . ء۱99۵الطبعة األولىي ـ القاهرة،دار الاتب، ۲۵۰۵رقم:،۵/۸۰۴المداوي: 1
ضھضےکضدرایمن۲۵۱اورضض۲4۱ںیمضوجربیضنبضدیعسضضوکضانضارفادضںیمضذرکضایکضےہضنجضاکضااقتنلض‘‘ التاريخ الصغير’’ےنضضضlاخبریضاامم 2

 (.هـ۱۴۰۵بيروت،الطبعة األولى دار المعرفة ـ،ت:محمود إبراهيم زايد،۸/۵۴)التاريخ الصغير:وہاضےہ



 مجنپ()ہصحض  ۲۱۲

‘‘ضعفاء يىويراهم يح ،قريب بعضهم من بعض ،وجابر الجعفي

1 . 

ضانضںیمضےسضضعبضضعبضےکضرقبیضںیہ،ض ضانبضاسملضاورضاجربضیفعج، دیبع ،ضوجربی،

 انضبسضوکضفیعضضےتھجمسضےھت۔ضlاورضییحیض( رفامےتضںیہضl)احظفضابعسضدوریض

جويبر ’’ اکیضدورسےضاقممضرپضرفامےتضںیہ:ضضlزینضاحظفضییحیضنبضنیعم 

‘‘ليس بشيء

ء’’ وجربیض. 2

ی

 

 ےہ۔‘‘سیلضب

‘‘التاريخ الابير’’  lااممضاخبریض

‘‘التاريخ الصغير’’ ،ض 3

 الضعفاء’’ اورض 4

‘‘الصغير

ضضlںیہضہکضھجمضےسضیلعضنبضدمینیضضںیمضرفامےت. 5 ییحیضنبضدیعسضےنضاہکضہکض

 يعني ثم أخرج هذه ،جويبرا بحديثينكنت أعرف  ’’ رفامےتضںیہ:ضضlاطقنض

ںیمضوجربیضوکضدوضدحوثیںضےسضاچہپاتنضوہں،ضینعیضرھپض. ‘‘األحاديث بعد، فضعفه

ض)اورضرھپضاوھنںضےنضlاسضےکضدعبضییحی وجربیض( ےنضامنضااحدثیضیکضرختجیضیک،

 یکضفیعضتضیک۔

 جويبر ما كان عن الضحاك فهو’’ رفامےتضںیہ:ضضlااممضادمحضنبضلبنح

‘‘أيسر، وما كان يسند عن النبي صلى اهلل عليه وسلم فهي منارةعلى ذاك 

6. 

یکضملسو هيلع هللا ىلص رکےضاسضاکضاعمہلمضآاسنضےہ،ضاورضےسجضیبنضوجربیضوجضاحضکضےسضلقنض

 اجبنضوسنمبضرکےضوتضو ضرکنمضےہ۔

                                                      

 . بيروت ـالقلم  ت:عبد اهلل أحمد حسن،دار،۸۴۵۴،رقم:۱/۴۰۴:تاريخ يحيى بن معين برواية الدوري 1
 . بيروت ـالقلم  ت:عبد اهلل أحمد حسن،دار،۱۴۴۴،رقم:۱/۸۰۵:تاريخ يحيى بن معين برواية الدوري 2
ـ  ،ت:مصطفى عبد القادر،دار۸۴۲۴،رقم:۸/۸۴۵التاريخ الابير: 3  . هـ۱۴۸9بيروت،الطبعة الثانيةالاتب العلمية 
 . هـ۱۴۰۵بيروت،الطبعة األولى دار المعرفة ـ،ت:محمود إبراهيم زايد،۸/۱۰۰التاريخ الصغير: 4
 . هـ۱۴۰۵بيروت،الطبعة األولى دار المعرفةـ ت:محمود إبراهيم زايد،،۵۲،رقم:۴۱الضعفاء الصغير:ص: 5
 . هـ۱۴۴۱دار الاتب العلمية ـ بيروت،الطبعة األولى،۸۸۴۵رقم:،۸/۵۴۱الجرح التعدي : 6



 ۲۱۲  مجنپ( )ہصح

ضضlاحظفضییحیضاطقنض  عن التفسير أخذ في تساهلوا’’ رفامےتضںیہ:

 وجويبر، سليم أبي بن ليث ذكر ثم، الحديث في همنويوثق ال ،قوم

 حديثهم، يحمد ال هؤالء: وقال السائب، بن ومحمد والضحاك،

‘‘عنهم التفسير وياتب

1 . 

ہیضولگضضریسفتضےنیلضےکضاعمہلمضںیمضاستلہضرکےتضںیہ،ضدحثیضےکضاعمہلمضںیمض

انضیکضوتقیثضںیہنضرکےت،ضرھپضثیلضنبضایبضمیلس،ضوجربی،ضاحضکضاورضدمحمضنبضاسبئضاکض

ضرفام ضاور ضانضےسضریسفتضیھکلضذرکضایک، ضاور ضںیہنضںیہ، ضہیضولگضدحثیضںیمضومحمد ای:

 اجےئ۔

‘‘أحوال الرجال’’ lاحظفضوجزضاجینض

ںیمضوجربیضنبضدیعس،ضدیبع ضنبض 2

ضاورضیبلکضےکضابرےضںیمضااممضادمحضنبضلبنحض مب  ّ

ی

ي
َ
ضlمُع اکضوقلضلقنضرکےتضوہےئضض

ض ال يشتغ   :أنه قال ،سمعت من حدثني عن ابن حنب ’’ ےتھکلضںیہ:

ےکضواہطسضضlںیمضےنضاسضصخشضےسضانسضسجضےنضےھجمضانبضلبنح.‘‘بحديثهم

ض)ادمحضنبضلبنحےسضاتبای: (رفامےتضںیہضہکضانضیکضدحثیضںیمضوغشملضہنضlو 

 وہں۔

 أباه يعني وسألته:  ’’رفامےتضںیہضlالعہمضدبعضاہللضنبضیلعضنبضدمینیض

 جويبر: يقول أبي، وسمعت: قال، جدا فضعفه ؟سعيد بن جويبر عن
                                                      

 دمشق،الطبعة األولى ـ ،الرسالة العالميةرضوان عرقسوسيت:محمد ،۱۵۱۴،رقم:۱/۴9۱االعتدال: ميزان 1

 . هـ۱۴۴۰
 ـ فيص  آباد ـ باكستان، ديث أكادميح،ت:عبد العليم عبد العظيم البستوى،۴۰،رقم:۵9ص:أحوال الرجال: 2

 . هـ۱۴۱۱الطبعة األولى
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‘‘مناكير أشياء عنه روى الضحاك، على أكثر

اےنپضوادلضیلعضنبضضںیمضےن.  1

ےسضوجربیضےکضابرےضںیمضوپاھچ؟ضوتضاوھنںضےنضوجربیضوکضدشدیضفیعضضضlدمینیض

ضزینضںیمضےنضاےنپضوادلضوکضہیضیھبضرفامےتضوہےئضانسضہکضوجربیضاحضکضےسض ضدای، رقار

 رثکتضےسضلقنضرکاتضےہ،ضہیضاحضکضےسضرکنمضربخںیضلقنضرکاتضےہ۔

ض ضاحمت ضاوب ضضlاحظف ضزرہع ضاوب ضاحظف ضضlاور ضوک ضیخلب ليس ’’ ےنضوجربی

اہکضےہ ‘‘بالقوي

 ۔ 2

ضضlاحظفضاوبضزرہع ، وعباد بن كثير، بن معاذياسين ’’ رفامےتضںیہ:

‘‘وجويبر، ال يحتج بحديثهم

انض،ضاینیسضنبضاعمذ،ضابعدضنبضریثکضاورضوجربی .3

 بسضیکضدحثیضےسضااجتحجضہنضایکضاجےئ۔

‘‘مقلوبة عن الضحاك أشياء ييرو’’ رفامےتضںیہ:ضضlاحظفضانبضابحنض

4. 

 اایشءضرواتیضرکاتضےہ۔احضکضےسضولقمبض

‘‘األسامي’’lاحظفضاوبضادمحضاحمک

 .‘‘ذاهب الحديث’’ںیمضرفامےتضںیہ: 5

‘‘الضعفاء والمتروكين’’ lااممضاسنیئض

ض 6 متروك ’’ ںیمضرفامےتضںیہ:

 .‘‘الحديث
                                                      

ـ  ،ت:بشار عواد معروف،دار۴۵9۵،رقم:۲/۱۲۱تاريخ بغداد: 1  . هـ۱۴۸۸بيروت،الطبعة األولىالغرب اإلسالمي 
 . هـ۱۴۴۱دار الاتب العلمية ـ بيروت،الطبعة األولى،۸۸۴۵رقم:،۸/۵۴۱الجرح التعدي : 2
 الطبعة،القاهرةـ الفاروق الحديثة ،ت:أبو عمر محمد بن علي األزهري،۱۰۵۴،رقم:۴9۵سؤاالت البرذعي:ص: 3

 . هـ۱۴۴۰األولى
 . هـ۱۴۱۸دار المعرفة ـ بيروت،الطبعة،ت:محمود إبراهيم زايد،۱/۸۱۴المجروحين: 4
 األولى ت:أبو عمر محمد بن علي األزهري،الفاروق الحديثةـ  القاهرة،الطبعة،۸۴رقم:،۱/۴۵األسامي والانى: 5

 . هـ۱۴۴۵
ـ  اتب الثقافيةمؤسسة الكمال يوسف الحوت،و بوران الضناوي،ت:۱۰۵رقم:،۴۴الضعفاء والمتروكين:ص: 6

 . هـ۱۴۰۵الطبعة األولىبيروت،



 ۲۱۵  مجنپ( )ہصح

‘‘ليس بثقة’’ : اکیضضدورسیضہگجضرپضرفامےتضںیہlزینضااممضاسنیئض

1. 

‘‘قبول األخبار’’ lاحظفضاوبضااقلمسضدبعاہللضنبضادمحضیخلبض

ضرفامےتضضںیم 2

 .‘‘يءجويبر ليس بش’’ ںیہ:ض

ضضlاحظفضانبضدعیض والضعف على حديثه ورواياته ’’ رفامےتضںیہ:

 ۔ضرواایتضںیمضضفعضضواحضضےہاسضیکضاسضیکضدحثیضاورض .3‘‘بين

 ‘‘متروك’’ وجربیضوکضںیمض 4‘‘نووالمتروك الضعفاء’’ ےنضضlاحظفضدارضینطق

 اہکضےہ۔

ضlاشینوپریاحمکضاوبضدبعضاہللضااممض ضض أنا ’’ وجربیضےکضابرےضںیمضےتھکلضںیہ:

‘‘أبرأ إلى اهلل من عهدة جويبر

 ںیمضوجربیضےکذہمضےسضاہللضیکضانپ ضںیمضآاتضوہں۔ .5

ضlاحظفضذیبہض ‘‘الااشف’’ ےنضوجربیضےکضقلعتمضض

تركوه، ’’ ںیمض 6

‘‘ديوان’’،ض‘‘ق

‘‘المقتنى’’ ،ض‘‘، قمتروك الحديث’’ ںیم 7

‘‘ لفات’’ ںیمض 8

                                                      

ـ  معروف،مؤسسة عواد بشار:،ت9۲۵،رقم:۵/۱۴۰الامال: تهذيب 1  . هـ۱۴۰۵الطبعة األولى،بيروت الرسالة
 ،ت:أبي عمرو الحسيني بن عمر،دارالاتب العلميةـ  بيروت،۸۲9،رقم:۸/۱9۱قبول األخبار ومعرفة الرجال: 2

 . هـ۱۴۸۱الطبعة األولى
ـ بيروتو،ت:عادل أحمد ۴۸9،رقم:۸/۴۴۱الاام  في ضعفاءالرجال: 3  . علي محمد معوض،دار الاتب العلمية 
ـ الرياض،الطبعة األولى،ت:موفق بن عبد اهلل،۱۴۴رقم:،۱۴۱الضعفاءوالمتروكون:ص: 4 ـ .۱۴۰۴ماتبة المعارف   ه
،الطبعة رةالمنو نةالمدي ية ـالسلف بةت:عبد الرحمن محمد عثمان، المات،۸/۸۰۴كتاب الموضوعات: 5

 . ـه۱۴۲۵األولى
ـ جدة . ۲۸۵،رقم:۱/۸9۲الااشف: 6   ،ت:محمد عوامة و أحمد محمد نمر الخطيب،مؤسسة علوم القرآن 

 ماتبة النهضة الحديثةـ  الماة المارمة،،حماد بن محمد االنصاري، ت:۴99رقم:،۵۲ديوان الضعفاء:ص: 7
 . هـ۱۴۲۴الطبعة
 ـ المدينة المنورة،المجلس العلمي مراد،ال،ت:محمد صالح عبد العزيز ۸۸،رقم:۱/۵۸المقتنى في سرد الانى: 8

 . هـ۱۴۰۲الطبعة
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‘‘العلو’’ اورض

 اہکضےہ۔‘‘ واه’’ ضںیمض 1

‘‘الترجيح’’ ےنضضlانرصضادلنیضدیقشمضانبضاحظفض

ںیمضاکیضرواتیض 2

 رقارضدایضےہ۔‘‘ متروك’’ ےکضتحتضوجربیضنبضدیعسضوکض

ض ضانبضرجحضالقسعین  ںیمض 3 ‘‘تقريب التهذيب’’ ےنضاےسضض lاحظف

ض‘‘ضعيف جدا’’ ‘‘األمالي المطلقة’’ اورضض‘‘واه’’ ںیمض 4 ‘‘العجاب’’ ،

 ںیمضض 5

 اہکضےہ۔‘‘ أحد المتروكين’’

ض ضرعاق ضانب ‘‘تنزيه الشريعه’’  lالعہم

ضدیعسض 6 ضنب ضوجربی ںیم

 ،صاحب الضحاك’’ وکواضنیعضوضنیمہتمضیکضرہف ِتسضںیمضامشرضرکےکضرفامےتضںیہ:ض

واتهمه ابن الجوزي، قلت: رأيت بخط الحافظ ابن حجر في  ،متروك

ما نصه:  ،فوائد متفرقة على ظهر تلخيص الموضوعات البن درباس

 .‘‘واهلل أعلم ،لم يتهما باذب ،جويبر والضحاك وإن كانا مجروحين

ےنضاےسضمہتمضاہکضضlہیضاصِبحضاحضکضےہ،ضرتموکضےہ،ضاورضانبضوجزیض

ض ضانبضرعاق ضںیمض)العہم ضlےہ، ضانبضدرابس ض ضl(اتہکضوہں:ںیمضےن  یکضض
                                                      

 ،الرياضـ  ماتبةأضواء السلف،أبو محمد أشرف بن عبد المقصودت:،۴۰۴رقم:،۱۱۴:ص:العلو للعلي الغفار 1

  . ـه۱۴۱۵الطبعةاألولى
 دار البشائر اإلسالميةـ  بيروت،الطبعة الثانية،ممدوحسعيد ت:محمود ،۴۵الترجيح لحديث صالة التسبيح:ص: 2

 . هـ۱۴۰9

 . هـ۱۴۱۱دار الرشيد ـ حلب،الطبعة الثالثةت:محمد عوامه،، 9۲۴،رقم:۱۴۴تقريب التهذيب:ص: 3

ـ الرياض،الطبعة األولى۱/۸۱۱:العجاب في بيان األسباب 4 ـ .۱۴۱۲،ت:عبد الحايم محمد األنيس،دار ابن الجوزي    ه

ـ بيروت،الطبعة األولى۵۱:ص:المطلقة األمالي 5 ـ .۱۴۱۵،ت:حمدي بن عبد المجيد السلفي،الماتب اإلسالمي    ه

دار الاتب العلمية ،عبد اهلل محمد الصديق الغماري،ت:عبد الوهاب عبد اللطيف و ۴۱،رقم:۱/۴۵:تنزيه الشريعة 6

 . هـ۱۴۰۱الثانية ،الطبعةبيروتـ 
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یکضرحتریضےکضرفتمقضضlیکضتشپضرپضوموجدضاحظفضانبضرجحضض‘‘صیخلتضاوملوضاعت’’

وفادئضںیمضداھکیضےہ،ضسجضیکضابعرتضہیضےہ:ضوجربیضاورضاحضکضرپضارگہچضرجحضیکضیئگض

 ےہ،ضنکیلضہیضدوونںضوھجٹضوبےنلضںیمضمہتمضںیہنضںیہ،ضواہللضاملع۔ض

 نبضدیعسضازدیضیخلبضاکضمکحضرواتیضرطبقیضوجربی

ض  ضاحظفضانبضوجزی ضاحظفضانبضنقلمlاسضرواتیضوک ،lض احظفضدبرض،

ضlادلنیضینیع ضlاخسویالعہمض، یضضالعہم،

م

ی

ہ نْت

ضالعہمضینٹپضضlانبضرجحض  lاورض

ےنضاسضدنسضےسضنمضڑھگتضرقارضدایےہ،ضاورضعطقضرظنضیسکضاخصضدنسضےکضاےسضاحظفض

ےنضیھبضضlاورضالعہمضانبضربجضیلبنحضl،ضاحظفضانبضمیقضاوجلزہیضlاغصینض

ےکضااستنبضےسضملسو هيلع هللا ىلص اسضدنسضےسضآپضنمضڑھگتضاہکضےہ،ضذہلاضاسضرواتیضوکضض

 ایبنضرکانضدر ِتسضںیہنضےہ۔

 اامسلیعضنبضرمعمرواتیضرطبقیض

 احظفض
ْ
ضانبضادعلي

 

‘‘بغية الطلب’’ (ھ۲۲۱اوتملیفض) lامکلضادلْي

1 

 وہےئضرفامےتضںیہ:ںیمضاامسلیعضنبضرمعمضیرصیضےکضرتہمجضںیمضرختجیضرکےتض

أنبأنا الفقيه أبو الحسن علي بن المفض  بن عبد اهلل ’’ 
 ،أخبرنا أبو محمد عبد اهلل بن عبد الرحمن العثماني :قال ،المقدسي

أخبرنا أبو بار محمد بن عثمان بن عطاء بن أبي بار بن  :قال
أخبرنا أبو محمد هبة اهلل بن  :قال ،ي الصوفي إجازةوِشَخداداد النَّ

أخبرنا القاضي الفقيه أبو  :قال ،أحمد بن عبد اهلل بن علي البغدادي
                                                      

 . دار الفار ـ بيروت،سهي  زكارت:،۱۲۸۴:ص:بغية الطلب في تاريخ حلب 1
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أخبرنا أبو عبد  :قال ،المظفر عبد الجلي  بن عبد الجبار المروزي
 :قال ،براهيمإحدثنا محمد بن : قال ،براهيم بن مندإاهلل الحسين بن 

حدثنا : قال ،مرحدثنا حفص بن ع :قال ،حدثنا عمر بن محمد
حدثنا  :قال ،حدثنا محمد بن عبد اهلل السلمي :قال ،سعيد بن عمرو

حدثنا محمد بن  :قال ،سماعي  بن معمر البصري بطرسوسإ
عن  ،عن أبي سلمة ،حدثنا محمد بن عمرو :قال ،القاسم الحبطي

قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: من اكتح   ،أبي هريرة
 .‘‘شوراء لم ترمد عينه سائر سنتهباح  فيه مسك عا

ضضرضحتضاوب سجضےنضےنضرفامای:ملسو هيلع هللا ىلصروسلضاہللضامےتضںیہضرفضrرہری 

آھکنضضدسضرحممضےکضدنضااسیضرسہمضاگلایضسجضںیمضکشمضیلمضوہیئضوہضوتضوپراضاسلضاسضیک

 ۔ضںیہنضدےھکضیگ

‘‘الآللئ المصنوعة’’ ےنضlرواتیضااممضویسیطضضیہی

ںیمضاحظفضانبض 1

ضاورضدوونںضدنسںیضضlاجنر ضراویضےکضااستنبضےسضذرکضیکضےہ، دنسضںیمضوموجد

 اامسلیعضنبضرمعمضرپضآرکضکرتشکضوہاجیتضںیہ۔

 رپضاہمئضاکضالکمضرواتی

 ضاحظف
ْ
 اکوقل  lانبضادعلي

‘‘بغية الطلب’’  lمیضادعلاحظفضانبض

ںیمضرواتیضوکضرختجیضرکےنضےکض 2

                                                      

 ،دار الاتب العلميةـ  بيروت،الطبعةأبو عبد الرحمن صالح بن محمد بن عويضةت:،۸/9۴الآللئ المصنوعة: 1

 . هـ۱۴۱۴األولى

 . دارالفار ـ بيروت،سهي  زكارت:،۱۲۸۴:ص:بغية الطلب في تاريخ حلب 2
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 .‘‘غير واحد من المجهولينسناده إهذا حديث موضوع، وفي ’’ دعبضرفامےتضںیہ:ض

 ۔ضاورضاسضیکضدنسضںیمضاکیضےسضزاید ضوہجملضراویضںیہ،ضہیضدحثیضنمضڑھگتضےہ

ضlویسیطضضضاحظف  اکضوقلض

‘‘الآللئ المصنوعة’’  lویسیطض احظف

رواتیضذرکضرکےنضےکضضںیم 1

 واهلل ،بثقة ليس: الميزان في قال، معمر بن إسماعي ’’ دعبضرفامےتضںیہ:ض

ںیمضاہکضےہضہکضض‘‘زیمان’’ ےنضضlاسضںیمضاامسلیعضنبضرمعمضےہ،ضذیبہض. ‘‘أعلم

 ہقثضںیہنضےہ،ضواہللضاملع۔

ضlالعہمضوشاکینض  اکضوقلضض

‘‘الفوائد المجموعة’’  lالعہمضوشاکینض

 : ںیمضرفامےتضںیہ 2

وفي  ،ورواه ابن النجار في تاريخه من حديث أبي هريرة’’ 

اورض. ‘‘في الميزان: ليس بثقةقال ، إسناده: إسماعي  بن معمر بن قيس

ضضlانبضاجنرض رواتیضیکضےہ،ضاورضاسض rےنضا ینضاترخیضںیمضدحثیضایبضرہری 

ںیمضاہکضےہضہکضض‘‘زیمان’’ ےنضضlیکضدنسضںیمضاامسلیعضنبضرمعمضنبضسیقضےہ،ضذیبہض

 ضےہ۔سیلضہقثب
ضlالعہمضونھکلیض  اکضالکمض

‘‘اآلثار المرفوعة’’ lونھکلیضالعہم

ضںیم 3  وأخرجه’’ ضرفامےتضںیہ:
                                                      

 ،دار الاتب العلميةـ  بيروت،الطبعةبن عويضة أبو عبد الرحمن صالح بن محمد،ت:۸/9۴الآللئ المصنوعة: 1

 . هـ۱۴۱۴األولى

ـ بيروت،الطبعة ،۴۵،رقم:9۲الفوائدالجموعة:ص: 2 ـ .۱۴۱۵ت:عبدالرحمن بن يحيى المعلمي،دار الاتب العلمية   ه

ـ بيروتالسعيد بن بيسيوني زغلول، ،ت:محمد9۲ثارالمرفوعة:ص:اآل 3 ـ ۱۴۰۵،الطبعة األولىدار الاتب العلمية   .ه
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من اكتح  يوم  :بلفظ ،ابن النجار في تاريخه من حديث أبي هريرة

وفي سنده إسماعي  بن  ،عوفي من الرمد ،فيه مسك ،عاشوراء بإثمد

 .‘‘انتهى ،ليس ثقة :قال الذهبي في الميزان ،معمر

ض  انضوظفلںض rرہری ضےنضا ینضاترخیضںیمضدحثیضایبضضlاورضانبضاجنر

کشمضیلمضےسضرختجیضیکضےہ:سجضےنضدسضرحممضےکضدنضادمثضرسہمضاگلای،ضسجضںیمض

،ضوتضو ضآھکنضےکضدردضےسضوفحمظضوہاجےئضاگ،ضاورضاسضیکضدنسضںیمضاامسلیعضنبضوہیئضوہ

 ےہ،ضایہتن۔ںیہنضںیمضاہکضےہضہکضہقثضض‘‘زیمان’’ ےنضضlرمعمضےہ،ضذیبہض

 ضیرصیضےکضابرےضںیمضاہمئضراجلضاکضالکمدنسضںیمضوموجدضراویضاامسلیعضنبضرمعمضنبضسیق

‘‘عتدالميزان اال’’  lاحظفضذیبہض

ض 1 عن رج ، ’’ ںیمضرفامےتضںیہ:

ہیضرلجضنعضاجمدلضیکضدنسضےسض. ‘‘، والخبر ليس يصحليس بثقة عن مجالد،

 ضےہ،ضاورضاسضیکضربخضحیحصضںیہنضےہ۔سیلضہقثبدحثیضلقنضرکاتضےہ،ضہیض

‘‘لسان الميزان ’’ ےنضضlاحظفضانبضرجحضالقسعینضض

 lںیم،ضالعہمضویسیطض 2

‘‘الآللئ المصنوعة’’ ےن

‘‘تنزيه الشريعة’’ ےنضlںیم،ضالعہمضانبضرعاقض 3

4 

‘‘الفوائد المجموعة’’ ےنضlںیمضاورالعہمضوشاکینض

ضlںیمضاحظفضذیبہض 5
                                                      

 . بيروت ـ ةفت:علي محمد البجاوي، دار المعر،9۵۵،رقم:۱/۸۵۱االعتدال: ميزان 1

ـ بيروت،الطبعة األولىت:عبد الفتاح أبو غده،،۱۸۴۲،رقم:۸/۱۴۴لسان الميزان: 2 ـ .۱۴۸۴دار البشار اإلسالمية   ه

 ـ بيروت،الطبعة ،دار الاتب العلميةأبو عبد الرحمن صالح بن محمد بن عويضة،ت:۸/9۴الآللئ المصنوعة: 3

 . هـ۱۴۱۴األولى

ـ ،ت:۴۸،رقم:۸/۱۵۴تنزيه الشريعة: 4 عبد الوهاب عبد اللطيف وعبداهلل محمد الصديق،دار الاتب العلمية 

 . هـ۱۴۰۱الثانية بيروت،الطبعة

 . ،نزار مصطفى الباز ـ الرياضرضوان جامع رضوان،ت:۱۴۸الفوائد المجموعة:ص: 5
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 ےکضوقلضوکضلقنضرکےنضرپضاافتکءضایکضےہ۔

‘‘المغني’’  lزینضاحظفضذیبہض

ضںیمض 1 رج ، عن عن ’’ رفامےتضںیہ:

 ہیضرلجضنعضاجمدلضیکضدنسضےسضدحثیضلقنضرکاتضےہ،ضہیضمہتمضےہ۔. ‘‘مجالد، متهم

ض ضذیبہ ضاحظف ضضlزین ‘‘الضعفاءديوان ذي  ’’ یہ

 ںیمضےتھکلضںیہ:ض 2

ہیضدمحمض. ‘‘، عن مجالد، متهممحمد بن عبد اهلل]كذا في األص [ حدثنا ’’

 مہتمضےہ۔ضنبضدبعضاہللضنعضاجمدلضیکضدنسضےسضدحثیضلقنضرکاتضےہ،ضہی

 اکضمکحضاامسلیعضنبضرمعمرواتیضرطبقیض

ےنضنمضڑھگتضاہکض lزریضمضثحبضرواتیضوکضاسضدنسضےسضاحظفضانبضدعمیض 

ض‘‘سیلضہقثبض’’ ےنضlےہ،ضاورضدنسضںیمضوموجدضراویضاامسلیعضنبضرمعمضوکضاحظفضذیبہض

ض ضاحظفضانبضرجحضالقسعین ضاور ضےہ، ضدای ضالعہمضویسیطضlرقار ،lضالعہمضانبض ،

                                                      

 األولى بيروت،الطبعة ـ،دار الاتب العلمية أبي الزهراء حازم القاضيت:،۴۸۴،رقم:۱/۱۴۴المغني في الضعفاء: 1

 . هـ۱۴۱۲

ـ الماة المارمة .،حماد بن محمد االنصاري،ت:۴۰رقم:،۸۴ذي  ديوان الضعفاء:ص: 2  ماتبة النهضة الحديثة 

ضضlاحظفضذیبہ ںیمضانض’’وفادئض’’ےنضاامسلیعضنبضرمعمضیکضسجضدحثیضیکضاجبنضااشر ضایکضےہ،ضاےسضاحظفضاوبضااقلمسضامتمضنبضدمحمضےنض

ي، ثنا سِالِحدثنا أبو الحسن خيثمة بن سليمان إمالء، ثنا أحمد بن إبراهيم بن في  البَ’’اافلظضےسضرختجیضایکضےہ:ضض

ي وكان من أه  الاوفة، ثنا مجالد بن سعيد الهمداني، شِغْإسماعي  بن معمر، ثنا محمد بن عبد اهلل الدَ

 ،عن عامر، عن مسروق، عن عبد اهلل بن مسعود، عن النبي صلى اهلل عليه وسلم قال: القرآن كالم اهلل عز وج 

 فقد كفر باهلل ،قال: سمعت األعشى يقول: قال مجالد: قال عامر: قال مسروق: قال عبد اهلل: فمن قال غير ذا

 ،ت:حمدي بن عبد المجيد السلفي،ماتبة الرشد ـ الرياض،الطبعة األولى۴۰۸،رقم:۱/۱۴۸الفوائد:)’’

 .(هـ۱۴۱۸

ضضlیہیضرواتیضاحظفضانبضہطب ضضlںیمضاورضاحظفضبیطخضدغبادی‘‘ اإلبانة’’ےنض ںیمضرختجیضیکضےہ،ضامتمض‘‘ تاريخ بغداد’’ےنض

 دنسںیضاسضاامسلیعضنبضرمعمضرپضآرکضکرتشکضوہاجیتضںیہ۔

 .(هـ۱۴۱۲،دار الراية ـ الرياض،الطبعة الثانية۱۴،رقم:۵/۸۴۰اإلبانة عن شريعة الفرقة الناجية:)

 .هـ(۱۴۸۵،ت:مصطفى عبد القادر عطا،دار الاتب العلمية ـ بيروت،الطبعة الثانية۱/۴۴۲)تاريخ بغداد:
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ےکضوقلضرپضاامتعدضایکضےہ،ضضlےنضاحظفضذیبہضضlرضالعہمضوشاکینضاوضlرعاقض

ضآپضانچہچنضاسضدنسضےسض ےکضااستنبضےسضایبنضرکانضملسو هيلع هللا ىلص یھبضاسضرواتیضوک

 در ِتسضںیہنضےہ۔

ا رمیض  َ

ی

ُس
ع
 رواتیضرطبقیضاوبضاطبلض

‘‘الموضوعات’’ lاحظفضانبضوجزیض

 ںیمضرختجیضرفامےتضںیہ: 1

الفض  محمد بن حدثنا أبو  فمن األحاديث التي وضعوا:’’ 

 ,،أنبأنا أحمد بن الحسين بن قريش :قال ،ناصر من لفظه وكتابه مرتين

وقرأت على أبي  ،يارِشَبن الفتح العُي أنبأنا أبو طالب محمد بن عل

حدثنا أبو بار أحمد بن  ،يارِشَعن أبي طالب العُ ,،القاسم الحريري

حدثنا أبو بار  ، ]كذا في األص ، والصحيح: النُوْشَرِي[ منصور البرسري

ذا في ]ك حدثنا سريح ،حدثنا إبراهيم الحربي ،أحمد بن سلمان النجاد

 ،عن أبيه ،حدثنا ابن أبي الزناد ،بن النعمان [جياألص ، والصحيح: سر

 قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: :قال ،عن أبي هريرة ،عن األعرج

لسنة يوم إن اهلل عز وج  افترض على بني إسرائي  صوم يوم في ا

ومن اكتح  يوم عاشوراء  .... وهو اليوم العاشر من المحرم ،عاشوراء

 .‘‘ ...لم ترمد عينيه تلك السنة كلها

ےنضاراشدضرفامای:ضملسو هيلع هللا ىلص روسلضاہللضرفامےتضںیہضہکضض rرضحتضاوبضرہری 

اہللضزعضولجضےنضینبضارسلیئضرپضاسلضںیمضاکیضروز ضاعوشر ضےکضدنضرفضضایکضاھت،ضاورض

                                                      

 طبعة األولى,ت:عبد الرحمن محمد عثمان،الماتبة السلفيةـ المدينة المنورة،ال۸/۱99الموضوعات: 1

 . هـ۱۴۲۵
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ض ضدنضرسہمضاگلایضسجضےنضدسضرحممضےک۔ضاورض۔۔ض)اعوشر (دسضرحممضاکضدنضےہ،و 

 ۔‘‘۔۔وتضاسضیکضآھکنضوپراضاسلضںیہنضدےھکضیگ۔

‘‘التوسعة على العيال’’ ےنضضlیہیضرواتیضاحظفضرعایقض

ںیمضاحظفض 1

 ےکضرطقیضےسضرختجیضیکضےہ۔ضlانبضوجزیض

ا رمیضاکضمکح َ

ی

ُس
ع
 رواتیضرطبقیضاوبضاطبلض

ضثحبضرواتیضوکضاحظفضانبضوجزیض  ضاحظفضذیبہ l2زریم ،l3 ضاحظفض ،

ضدیقشمض l 4انبضہیمیتض ضانرصضادلنی ض ضانب ضاحظف ضاور ،l 5 ضاطبلض ےنضاوب

ا رمیض َ

ی

ُس
ع

،ضالعہمضویسیطض l6ےکضرطقیضےسضنمضڑھگتضرقارضدایضےہ،ضزینضاحظفضرعایقض

l7، العہمضانبضرعاقضl 8 ضاورضالعہمضدبعضایحلضونھکلی ،lض ےنضاحظفضانبضض

ضایکضےہضlوجزیض ضرپضاامتعد ےکضالکم

ض 9 ضاحظفضانبضرجحضالقسعین ضاور ،l ےنض
                                                      

 .مخطوط من الشاملة ، ۲التوسعة على العيال:رقم: 1
ت:عبد الرحمن محمد عثمان،الماتبة السلفية ـ المدينة المنورة،الطبعة األولى ،۸/۸۰۱الموضوعات: 2

 هـ .۱۴۲۵
 المعرفة ـ بيروت .،ت:علي محمد البجاوي،دار ۴9۴9رقم:،۴/۵۵۵ميزان االعتدال: 3

ـ .۱۴۸۵ـ المدينة،الطبعة مجمع الملك فهد،بن قاسم ،ت:عبد الرحمن بن محمد۴/۵۱۴فتاوى:مجموع  4  ه
دار ابن ،ت:أبي عبد اهلل مشع  بن باني الجبرين،۱۰۰ص:مجموع فيه رسائ  للحافظ ابن ناصر الدين: نظر ا 5

 هـ .۱۴۸۸،الطبعة األولىحزم ـ بيروت
 .مخطوط من الشاملة ، ۲التوسعة على العيال:رقم: 6
 الطبعةمةـ  بيروت،يدار الاتب العلت:أبو عبد الرحمن صالح بن محمد بن عويضة,،۸/9۴المصنوعة: الآللئ 7

 .هـ ۱۴۱۴األولى
ـ  دارصديق،ال،عبد اهلل محمد ت:عبد الوهاب عبد اللطيف،۱۴،رقم:۸/۱۵۱تنزيه الشريعة: 8  الاتب العلمية

 هـ .۱۴۰۱بيروت،الطبعة الثانية
 الطبعة،دار الاتب العلميةـ  بيروت،ت:أبو هاجر محمد السعيد بن بيسيوني زغلول،9۴:ثار المرفوعة:صاآل 9

 . هـ۱۴۰۵األولى

 :األولى الطبعة،سالميةـ  حلببو غدة،ماتبة المطبوعات اإلأ،ت:عبد الفتاح ۴۸۱۱،رقم:۴/۴۴۴لسان الميزان 

 . هـ۱۴۸۴
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ض l1ےکضالکمضرپضاامتعدضایکضےہ،العہمضاخسویضضlاورضاحظفضانبضوجزیضضlاحظفضذیبہض

 رفامےتضںیہ:ضینیقیضابتضےہضہکضضاسضنتمضیکضاانسدضڑھگیضوہیئضےہ۔

ےکضااستنبضملسو هيلع هللا ىلص ےسضیھبضروسلضاہللضااحللصضاسضرواتیضوکضاسضرطقیض

 ےسضایبنضرکانضدر ِتسضںیہنضےہ۔

ُ امہضونٹ:
ع
ا رمیضےکضابرےضںیمضیلیصفتضوطرضرپضاہمئضرواتیضرطبقیضاوبضاطبلض َ

ی

ےکضس

یکضاکیضدورسیضنمضڑھگتضدحثیضےکضتحتضآرےہضںیہ،اسض ‘‘ اعوشر’’اوقالض

 ۔ےہےئلضاسضاقممضرپضالخفضومعملضانضاوقالضوکضااصتخرضےسضلقنضرکضدای

 رواتیضاکضمکحقیقحتضاکضالخہصضاورض

ضرواتیضوکضفلتخمضدنسوںض  آپضامضلبقضلیصفتضںیمضدھکیضےکچضںیہضہکضزریضثحبض

ضاحظفضانبضدعمیضlےسضاحظفضانبضوجزیض ،lض ضاحظفضانبضlاحظفضذیبہ، ،

ضlہیمیتض ضانرصضادلنیضدیقشمض، ض ضانب ضlاحظف ضاحظفضlاحظفضانبضنقلم، ،

یضl،ضاحظفضدبرضادلنیضینیعlاخسوی

م

ی

ہ نْت

ضlاورضضالعہمضینٹپضضl،ضاحظفضانبضرجحض

،ضالعہمضانبضl،ضالعہمضویسیطضlزینضاحظفضرعایقضرقارضدایضےہ،ےنضنمضڑھگتض

ضlرعاقض ضlاورضالعہمضدبعضایحلضونھکلیض ےکضالکمضرپضضlےنضاحظفضانبضوجزیضض

اورضاحظفضانبضضlےنضاحظفضذیبہضضlاامتعدضایکضےہ،ضاورضاحظفضانبضرجحضالقسعینض

ضاوضlوجزیض ضایکضےہ، رضعطقضرظنضیسکضاخصضدنسضےکضاےسضاحظفضےکضالکمضرپضاامتعد

ےنضیھبضضlاورضالعہمضانبضربجضیلبنحضl،ضاحظفضانبضمیقضاوجلزہیضlاغصینض

                                                      

 دار الاتب العلميةوعبد اللطيف حسن،ت:عبد اهلل محمد الصديق ،۱۰۲۴، رقم:۴۵۸المقاصد الحسنة:ص: 1

 . هـ۱۴۸۴ثانيةالطبعة ال،بيروت ـ 
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ےکضااستنبضےسضایبنضرکانضدر ِتسضملسو هيلع هللا ىلص ذہلاضاےسضروسلضاہللض،ضےہاہکنمضڑھگتض

 ںیہنضےہ۔

 امہضونٹ:

 واحضضرےہضہکضدرجضذلیضرواتیضیکضقیقحتضآےگضآریہضےہ:

ض  ض( )دسضرحممض سجضںیمضاعوشر’’ رواتی: رضحتضآدمض Eوکضفلتخمضاایبنء

eضرضحتضاربامیہضاہیلعضاالسلم،ضرضحتضوحاءض،eضرضحتضاامسلیعض،eضرضحتض،

ضe،ضرضحتضاویبضeومیسض ،ضرضحتضe،ضرضحتضامیلسنضe،ضرضحتضداؤد

ضضeیسیعض وکضشیپضآےنضواےلضڑبےضڑبےضوااعقتضاکضذرکضےہ،ضزینضملسو هيلع هللا ىلص یبنضاور

رسہم،ضمیتیضےکضرسضرپضاہھتضرانھک،ضرمضیضاعوشراءضےکضدنضفلتخمضاامعلضےسیج:ضلسغ،ض

 ۔‘‘یکضایعدتضرکان،ضااطفرضرپضڑبےضڑبےضارجضوضوثابضاکضذرکضےہ

 

iI 
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 رواتیضربمن

  ،eرضحتضآدمض Eوکضفلتخمضاایبنءض( )دسضرحممض سجضںیمضاعوشررواتی:ض

 ،ضe،ضرضحتضاامسلیعضe،ضرضحتضاربامیہضاہیلعضاالسلمرضحتضوحاءض

 ،ضe،ضرضحتضداؤدضe،ضرضحتضاویبض e رضحتضومٰیس

 وکضشیپضملسو هيلع هللا ىلص یبنضاورضضe ،ضرضحتضٰیسیعeرضحتضامیلسنض

 ےکضدنضض اعوشرآےنضواےلضڑبےضڑبےضوااعقتضاکضذرکضےہ،ضزینض

 لسغ،ضرسہم،ضمیتیضےکضرسضرپضاہھتضرانھک،ضرمضیضفلتخمضاامعلضےسیج:

 یکضایعدتضرکان،ضااطفرضرپضڑبےضڑبےضارجضوضوثابضاکضذرکضےہ۔

 مکح:ضابلط،ضنمضڑھگتض

 : رواتیضاچرضرطقضےسضوقنملضےہہیض

یَخل رواتیضرطبقیضبیبحضنبضایبضبیبحض  م
ط َ
ط

رواتیضرطبقیضومیسض  

اوبضقیضرواتیضرطب  رواتیضرطبقیضاوبضاابصلحضدبعضاوفغلر نبضدبعارلنمح

 ُ
ع
ا رمیاطبلض َ

ی

 ۔س

 بیبحضنبضایبضبیبحضقیضرواتیضرطب  

‘‘تنبيه الغافلين’’ ےنضضlہیضرواتیضہیقفضاوباثیللضرمسدنقی

ںیمضانض 1

 اافلظضےسضرختجیضیکضےہ:

حدثنا قال الفقيه أبو الليث السمرقندي رحمه اهلل تعالى: ’’ 
                                                      

ـ بيروت،الطبعة الثالثة۴۴۵،رقم:۴۴۱الغافلين:ص: هتنبي 1 ـ .۱۴۸۱،ت:يوسف علي بدوي،دار ابن كثير    ه
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، حدثنا أبو جعفر أحمد يرِدَرْحسين السَالحاكم أبو الحسن علي بن ال

بن حاتم، حدثنا يعقوب بن جندب، عن حامد بن آدم، عن حبيب بن 

إبراهيم الصائغ، عن ميمون بن مهران، عن عبد محمد، عن أبيه، عن 

رسول اهلل صلى اهلل عليه  اهلل بن عباس رضي اهلل تعالى عنهما، قال: قال

من صام يوم عاشوراء من المحرم أعطاه اهلل تعالى ثواب عشرة وسلم: 

ومن صام يوم عاشوراء من المحرم أعطي  ]ومئة شهيد[،آالف ملك،

وعشرة آالف شهيد، ومن مسح يده  ،ثواب عشرة آالف حاج ومعتمر

على رأس يتيم يوم عاشوراء رفع اهلل تعالى له با  شعرة درجة، ومن 

 فطر مؤمنا ليلة عاشوراء فاأنما أفطر عنده جميع أمة محمد عليه

 .الصالة والسالم، وأشبع بطونهم

؟ هلل يوم عاشوراء على سائر األيامفض  ا لقد !قالوا: يا رسول اهلل

اهلل تعالى السموات واألرضين يوم عاشوراء، وخلق  خلق، قال: نعم

وخلق اللوح يوم عاشوراء، نجوم الجبال يوم عاشوراء، وخلق ال

والقلم يوم عاشوراء، وخلق آدم يوم عاشوراء، وخلق حواء يوم 

عاشوراء، وخلق الجنة وأدخله الجنة يوم عاشوراء، وولد إبراهيم يوم 

اشوراء، وقد أمر بالذبح يوم ع عاشوراء، ونجاه اهلل من النار يوم

عاشوراء، وفدى ولده من الذبح يوم عاشوراء، وأغرق فرعون يوم 

عاشوراء، وكشف البالء عن أيوب يوم عاشوراء، وتاب اهلل على آدم 

يوم عاشوراء، وغفر ذنب داود يوم عاشوراء، ورد ملك سليمان يوم 

يوم في عيسى  عاشوراء، وولد عيسى في يوم عاشوراء، ورفع اهلل
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عاشوراء، وولد النبي صلى اهلل عليه وسلم في يوم عاشوراء، ويوم 

 .‘‘القيامة في يوم عاشوراء

ےنضملسو هيلع هللا ىلصرواتیضرکےتضںیہضہکضروسلضاہلل qرضحتضدبعضاہللضنبضابعس

اورضوسض]ںض(ضاکضروز ضراھکضاےسضدسضزہارضرفوتشرفامای:ضسجضےنضویمضاعوشر ض)دسضرحمم

ویمضاعوشر ضضاکضروز ضراھکضاےسض ،ضسجضےنےکضرباربضوثابضےلمضاگض[دیہشوںضیکضابعدت

دسضزہارجحضورمع ضاورضدسضزہارضدیہشوںضےکضرباربضوثابضاطعضوہاگ،ضسجضےنضویمض

ضوکضیسکضمیتیضےچبضےکضرسضرپضتبحمضوضتقفشضےسضاہھتضریھپاضرسضےکضرہضابلضےکض اعوشر ض

رضضروز ضداوعضضاہللضاسضاکضاکیضدرہجضدنلبضرفامےئضاگ،ضسجضےنضویمضاعوشر ضیکضاشمضیسک

ضاسضضاک ضالھکای ضاےسضاھکان ضاور ضااطفرضرکاای ضوپریضاتمضروز  اکضروز ضملسو هيلع هللا ىلص دمحمےنضوگای

 ،اورضاےسضٹیپضرھبضرکضاھکانضالھکای۔ااطفرضرکاای

ضرکض ضضpاماحصہب ضےک ضاےاہلل ضایک ضرعض ضاعوشر ملسو هيلع هللا ىلص!روسلےن  ویم

ےنضرفامای:ضاہں،ضاہللضملسو هيلع هللا ىلص )دسضرحمم(ضوکضامتمضدونںضرپضتلیضفضاحلصضےہ؟ضآپ

دیپاضےئکضوتضاعوشر ضاکضدنضاھت،ضاعوشر ضےکضدنضاہپھضدیپاضےئک،ضاعوشر ضےنضزنضوآامسنض

اورض eآدم ےکضدنضاتسرےضدیپاضےئک،ضولحضوضملقضاعوشر ضےکضدنضانبےئ،ضرضحت

اعوشر ضےکضروزضدیپاضےئکضےئگ،ضاورضتنجضوکضاعوشر ضےکضدنضضاہیلعضاالسلمضرضحتضوحاء

ضایگ،رضحت ضدالخضایک ضےکضروز ضرکےکضاںیہنضتنجضںیمضاعوشر   eاربامیہضدیپا

ےکضدنضاہللضےنضاںیہنضآگضےسضاجنتضدالیئ،ضضاعوشر ےکضدنضدیپاضوہےئ،ضضاعوشر 

ضضاعوشر اںیہنضےٹیبضیکضرقابینضاکضمکحض ضدای ضےٹیبضےکضدبےلضرقابنےکضروز رکےنضضایگ،

ےکضروزضرفوعنضدرایےئضلینضںیمضضاعوشر  ےکضدنضانزلضایکضایگ،ضاعوشر ےئلضدہبنضےک

ےکضضاعوشر  وکضمتخضوہیئ،ضاعوشر  یکضآزامشئ)امیبری(ضeرغقضوہا،رضحتضاویب
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ضاہللضےنضرضحتضآدم ضرضحتضداؤدضeدن ضرفامیئ، ضوبقل ضوتہب ضزغلشضضeیک یک

ضeنےکضروزضرضحتضامیلسضاعوشر  ےکضروزضاعمفضوہیئ،ضاعوشر  وکضتنطلسضیلم،ضض

ضضeےکضروزضیہضرضحتضیسیعضاعوشر ےکضدنضدیپاضوہےئ،ضضاعوشر  eرضحتضیسیع

ےکضروزضوہیئضضاعوشر  یھبضیکضوالدتملسو هيلع هللا ىلص رکمی،ضیبنضوکضآامسنضیکضرطفضااھٹضایلایگ

 ےکضدنضیہضواعقضوہیگ۔ضاعوشر اورضایقتمضیھبض

 ضعبضدرگیضاصمدر

ضابحن ضانب ضاحظف ضرواتی ضضlیہی ‘‘المجروحين’’ ےن

ضااممض 1 ںیم،

‘‘فضائ  األوقات’’ ےنضضlیقہیب

ضاحظفضدبعضنبضادمحضارعملوفضانبض 2 ںیم،

‘‘فوائد’’ ےنضاےنپضlامسکضرہویض

ض 3 ضاحظفضبیطخضدغبادی  ےنضضlںیم،

‘‘أربع مجالس’’

ضاحظف 4 ‘‘الموضوعات’’ ےنضlانبضوجزیضںیمضاور

5 

م َخلںیمضرختجیضیکضےہ،ضامتمضدنسںیضدنسضںیمضوموجدضراویضبیبحضنبضایبضبیبحض
ط َ
ط

ضرپیض

 کرتشکضوہضاجیتضںیہ۔

ضذر،ض’’  امہضونٹ: ضنمضوفادئضدحثیضایب ضازجلء ضاضفلئضاالواقت، ہیبنتضااغلنیلف،

یکضاانسدضںیمضبیبحضاورضاربامیہضض‘‘زیاوجلارعبضاجمسلضبیطخللضاورضوموضاعتضالنبض

                                                      

 . هـ۱۴۱۸الطبعةبيروت، ـ ،ت:محمود إبراهيم زايد،دار المعرفة۱/۸۵۵المجروحين: 1
ـ ماة المارمة،الطبعة۸۴۴،رقم:۴۴9األوقات:ص:فضائ    2  ،ت:عدنان عبد الرحمن مجيد القيسي،ماتبة المنارة 

 . هـ۱۴۱۰األولى
 ـ الرياض، الطبعة رشد،ماتبة الأبي الحسن سمير بن حسين،ت: ۲،رقم:۱/۴۱:الجزء من فوائد حديث أبي ذر الهروي 3

 هـ .۱۴۱۲األولى
 . ،مخطوط من الشاملة۱/۴۵أربع مجالس للخطيب البغدادي: 4
 . هـ۱۴۸9دار ابن حزم ـ بيروت,الطبعة األولى،۱۱۴۱،رقم:۴۴9ص:الموضوعات: 5
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 یکضاکیضدنسضضاورض‘‘ رجمونیح’’ اصغئضےکضدرایمنضبیبحضےکضوادلضاکضااضہفضےہ،ضہکبجض

 ںیمضہیضااضہفضوموجدضںیہنضےہ۔‘‘اتکبضاوملوضاعت’’

من صام يوم عاشوراء ’’ ںیمضرواتیضےکضاافلظ‘‘ہیبنتضااغلنیلف’’ زینض

اضفلئضاالواقت،ض’’ ںیہنضںیہ،ضہکلبضہیضاافلظضض‘‘كتب اهلل له بها عبادة ستين سنة

ںیمض‘‘زیاوجلازجلءضنمضوفادئضدحثیضایبضذر،ضارعبضاجمسلضبیطخللضاورضوموضاعتضالنبض

 ’’ ںیمض‘‘ رجمونیح’’ ںیہ،ضاہتبلض

 

ن
ْ
سن عن

 ےکضاافلظضںیہ۔‘‘نیتسضےکضاجبےئض

 رواتیضضرپضاہمئضاکضالکم

 اکضوقلضlاحظفضانبضابحن

ضابحن ضانب ‘‘المجروحين’’  lاحظف

ضرواتیضےکضدعبض 1 ںیمضرختجی

ضعبضض. ‘‘ومنهما من يدخ  بين حبيب وبين إبراهيم أباه’’ رفامےتضںیہ:ض

 ولوگںضےنضبیبحضاورضاربامیہضےکضدرایمنضبیبحضےکضوادلضاکضااضہفضایکضےہ۔

ضlاسضےکضدعبضًالصتمضاحظفضانبضابحن ضاکیضض بیبحضنبضایبضبیبحضیک

ہیضبسضابلطضض.‘‘هذا كله باط ، ال أص  له’’ دورسیضرواتیضالرکضرفامےتضںیہ:ض

 ےہ،ضاسضیکضوکیئضالصضںیہنضےہ۔

راینض
ْ

ی

‘‘الحفاظتذكرة ’’ ےنlاحظفضانبضق

ںیمضاےسضلقنضرکضےکض 2

 ہیضبیبحضدحثیضڑھگاتضاھت۔ .‘‘وحبيب هذا يضع الحديث’’ اھکلضےہ:ض

                                                      

 . هـ۱۴۱۸الطبعةبيروت، ـ ،ت:محمود إبراهيم زايد،دار المعرفة۱/۸۵۵المجروحين: 1
ـ .۱۴۱۵الرياض،الطبعة األولى دار الصميعيـ عبد المجيد، حمدي، ت:۲۵۱،رقم:۴۴۴ص:تذكرة الحفاظ: 2  ه
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 اکضوقل  lااممضیقہیب

‘‘فضائ  األوقات’’  lااممضیقہیب

ضںیمضرختجیضرواتیضےکضدعبضرفامےت 1

 ںیہ:

وأنا أبرأ إلى اهلل من  ،هذا حديث منار، وإسناده ضعيف بمرة’’ 

وهو ما روي فيه من خلق السماوات ، عهدته، وفي متنه ما ال يستقيم

اهلل ’’واهلل تعالى يقول:  ،كلها في يوم عاشوراء ،واألرضين والجبال

، ‘‘الذي خلق السموات واألرض في ستة أيام ثم استوى على العرش

ذلك على فدل  ،ومن المحال أن تاون السنة كلها في يوم عاشوراء

 .‘‘ضعف هذا الخبر، واهلل أعلم

ہیضدحثیضرکنمضےہ،ضاورضاسضیکضدنسضفیعضضرمب ضےہ،ضاورضںیمضاسضےکضذہمض

ےسضاہللضےکضاہیںضربیضوہےنضاکضاالعنضرکاتضوہں،ضاورضاسضےکضنتمضںیمضو ضھچکضےہض

ضوآامسنضاورضاہپھضامتمضےکضامتمضاعوشر ےکضض وجضمیقتسمضںیہنضےہ،ضاورضو ضہیضےہضہکضزنض

اضےئکضےئگضںیہ،ضاحالہکنضاہللضاعتیلضرفامےتضںیہ:ضاہمتراضربضاہللضیہضےہضسجضدنضدیپ

ےنضبسضآامسنضاورضزنضوکضھچضروزضںیمضدیپاضایک،ضرھپضرعشضرپضاقمئضوہا،ضاورضہیضاننکممض

ضہیضزیچضاسضدحثیضےکضفعضضرپضض ابتضےہہکضامتمضاسلضاعوشر ےکضدنضںیمضوہ،

 دالتلضرکیتضےہ،واہللضاملع۔

                                                      

 ،ت:عدنان عبد الرحمن مجيد القيسي،ماتبة المنارةـ  ماة المارمة،الطبعة۸۴۴،رقم:۴۴۸فضائ  األوقات:ص: 1

 هـ .۱۴۱۰األولى
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 اکضالکمضضlاحظفضانبضوجزی

‘‘ الموضوعات’’  lاحظفضانبضوجزی

ںیمضرختجیضرواتیضےکضدعبض 1

قال أحمد بن حنب : كان ، هذا حديث موضوع بال شك’’  ےتھکلضںیہ:

، وقال ابن عدي: كان يضع الحديث، حبيب ياذب [أبي]حبيب بن 

 بنوقال أبو حاتم ، هابأوفي الرواة من يدخ  بين حبيب وبين إبراهيم 

 ،وكان حبيب من أه  مرو :قال، ال أص  له ،حبان: هذا حديث باط 

ال يح  كتب حديثه إال على سبي  القدح  ت،يضع الحديث على الثقا

 .‘‘فيه

ضlاسضںیمضوکیئضکشضںیہنضہکضہیضدحثیضنمضڑھگتضےہ،ضادمحضنبضلبنح

ضاورضانبضدعیرفامےتضںیہضہکضبیبحضنبضایبضبیبحضوھجٹضوباتل رفامےتضضlضےہ،

دحثیضڑھگاتضاھتہیض:ںیہ

،ضضعبضراوویںضےنضبیبحضاورضاربامیہضےکضدرایمنض 2

ہیضدحثیضضرفامےتضںیہ:ضlانضےکضوادلضاکضااضہفضایکضےہ،ضاورضاوبضاحمتضانبضابحن

اسضیکضوکیئضالصضںیہنضےہضاورضزمدیضرفامےتضںیہ:بیبحضرموضاکضرےنہضابلطضےہ،ض

ضےکضالعو ضانھکلضضدحثیضڑھگاتضاھت،اسضیکضرواتیضوکضاسضرپضرجحاقثتضرپواالضاھت،ض

 ۔ںیہنضےہالحلض

                                                      

 هـ .۱۴۸9دار ابن حزم ـ بيروت,الطبعة األولى،۱۱۴۱،رقم:۴۴9ص:الموضوعات: 1
ضlںیہنضلمضاکس،ضاورضاحظفضانبضدعیاکضوقلضالتشضےکضابووجدض  lاممضادمحضنبضلبنح  2 ض ںیمضںیہنضالم،ضاہتبلض‘‘ ااکللم’’اکضوقلضیھبضضض

ضlاحظفضانبضدعی ضض ضامکلضنبضاسن‘‘ااکللم’’اکضہیضوقلض  ےکضlںیمضاکیضدورسےضراویضاوبضدمحمضبیبحضنبضرزقیضیفنحضرصمی،ضاکبتم

 مصري، ،هو حبيب بن رزيق الحنفيحبيب بن أبي حبيب، و’’یکضابعرتضالمہظحضوہ:ضض lابرےضںیمضےہ،ضاحظفضانبضدعیض

،ت:عادل أحمد عبد ۵۴۱،رقم:۴/۴۸۴الاام :)‘‘يضع الحديث ،كاتب مالك بن أنس، يانى أبا محمد

  (.بيروت الموجود و علي محمد معوض،دار الاتب العلمية ـ
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‘‘الموضوعات تلخيص’’ ےنضlاحظفضذیبہ

 lںیم،ضاحظفضویسیط 1

‘‘الآللئ المصنوعة’’ ےن

‘‘تنزيه الشريعة’’ ےنضضlںیمضاورضالعہمضانبضرعاق 2

ض 3

 ےکضالکمضرپضاامتعدضایکضےہ۔ضlںیمضاحظفضانبضوجزی

 اکضالکم  lاحظفضانبضہیمیتض

‘‘الفتاوىمجموع ’’  lاحظفضانبضہیمیت

 : ںیمضےتھکلضںیہ 4

 ورووا أن في يوم عاشوراء ،ورووا فضائ  في صالة يوم عاشوراء’’ 

وإنجاء ,،ورد يوسف على يعقوب ،واستواء السفينة على الجودي، توبة آدم

ورووا في  ،ونحو ذلك ،وفداء الذبيح بالابش ،إبراهيم من النار

أنه من وسع حديث موضوع ماذوب على النبي صلى اهلل عليه وسلم 

ورواية هذا كله عن ، على أهله يوم عاشوراء وسع اهلل عليه سائر السنة

  .‘‘النبي صلى اهلل عليه وسلم كذب

اورضو ضرواتیضرکےتضںیہضویمضاعوشراءضیکضامنزضےکضاضفلئ،ضاورضو ضلقنضرکےتض

وکضوجدیضاہپھضرپضض ےنضوتہبضیک،ضزینضیتشکضاعوشرضeںیمضرضحتضآدمض ںیہضہکضویمضاعوشر

ضeےکضاپسضویفسضeی،ضاورضوقعیبرہھٹ یکضآگضےسضضeیکضوایسپ،ضاورضاربامیہض

                                                      

 الطبعةـ الرياض،ماتبة الرشد ،ت:أبو تميم ياسر بن إبراهيم بن محمد،۵۰۴رقم:،۸۰۴تلخيص الموضوعات:ص: 1

 . هـ۱۴۱9األولى

 الطبعةمةـ  بيروت،يدار الاتب العلت:أبو عبد الرحمن صالح بن محمد بن عويضة,،۸/9۸المصنوعة: ئالآل ل 2

 . هـ۱۴۱۴األولى

 دار الاتب العلميةـ   بيروت،صديق،ال،عبد اهلل محمد ت:عبد الوهاب عبد اللطيف،۱۵،رقم:۸/۱۴9تنزيه الشريعة: 3

 . هـ۱۴۰۱الطبعة الثانية

ـ .۱۴۸۵ـ المدينة، الطبعة مجمع الملك فهدقاسم،محمد بن ،ت:عبد الرحمن بن ۸۵/۴۰۰مجموع فتاوى: 4  ه
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یکضہگجضڈنیمےھضیکضرقابین،ضاورضاسضرطحضیکضدورسیضابںیت،ضضeالخیص،ضاورضالیعمس

یکضرطفضوسنمبضرکےتضںیہضہکضسجضملسو هيلع هللا ىلص ڑھگتضرواتیضیبناورضاکیضوھجیٹضنمض

رپضاسراض اسضیکضاہللضےنضاعوشراءضےکضدنضاےنپضرھگضواولںضرپضرخچضرکےنضںیمضوتعس

ےسضلقنضرکانضوھجٹضملسو هيلع هللا ىلص اسلضوتعسضرکاتضےہ،ضانضامتمضزیچوںضوکضروسلضاہلل

 ےہ۔

 اکضوقل  lاحظفضانبضانرصضادلنیضدیقشمض

‘‘جامع اآلثار’’  lاحظفضانبضانرصضادلنیضدیقشمض

 ںیمضرفامےتضںیہ:ض 1

 فع  من أعلم واهلل جاء موضوع به والخبر عاشوراء، يوم ولد: وقي ’’

 ،الصائغ إبراهيم عن ورواه، المروزي يطِطَرْالخَ حبيب أبي بن حبيب

 .‘‘مرفوعا عباس ابن عن ،مهران بن ميمون عن

ےکضدنضدیپاضوہےئ،ضاورضہیضربخضنمضضدسضرحممملسو هيلع هللا ىلص اورضاہکضایگضےہضہکضآپض

یضرموزیضیکضرطفضےسضآیئضےہ م
ط َ
ط

ضہیضربخضبیبحضنبضایبضبیبحضَخل ض،ڑھگتضےہ،

ضاورضاسضےنضاےسضنعضاربامیہضنعضااصلغئ،ضنعضومیمنضنبضرہمان،ضنعض واہللضاملع،

 دنسضےسضرموفًاعضرواتیضایکضےہ۔ضیکq انبضابعسض

 اکضالکمض   lاحظفضانبضمیقضاوجلزہیض

ض ‘‘المنار المنيف’’   lاحظفضانبضمیقضاوجلزہی

ںیمضاسضرواتیضےکض 2

                                                      

ـ الفيوم،الطبعة األولى،ت:أبو يعقوب ۸/۴9۵جامع اآلثار في السير و مولد المختار: 1 ـ .۱۴۴۱نشأت كمال،دار الفالح   ه

 الطبعة األولىحلب، ـ اإلسالمية المطبوعات غدة،ماتب أبو الفتاح ،ت:عبد۴۴،رقم:۴۴:ص:المنارالمنيف 2

 . هـ۱۴9۰
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يرويه حبيب بن أبي حبيب عن  ،وهذا باط ’’ ابرےضںیمضرفامےتضںیہ:ض

وحبيب كان  ،عن ابن عباس ،عن ميمون بن مهران ،إبراهيم الصائغ

ہیضابلطضےہ،ضاےسضبیبحضنبضایبضبیبحضےنضنعضاربامیہ،ضنعضض.‘‘يضع األحاديث

ضاورضہیضبیبحضضیکضدنسضےسضرواتیضایک qومیمنضنبضرہمان،ضنعضانبضابعسض ےہ،

 ۔ااحدثیضڑھگاتضاھت

‘‘األسرار المرفوعة’’ ےنضضlالمضیلعضاقریض

 یضںیم 1
ی
ج

ضضlضاورضالعہمضاقؤ

‘‘اللؤلؤ المرصوع’’ ےنض

ضlںیمضاحظفضانبضمیقضاوجلزہیض 2 ض ےکضالکمضرپضاافتکءضایکضض

 ےہ۔

 اکضوقلضضض  lاحظفضذیبہ

‘‘ميزان االعتدال’’ ےنضضlاحظفضذیبہ

ںیمضبیبحضنبضایبضبیبحضےکض 3

ض وذكر حديثا طويال ’’ رتہمجضںیمضزریضثحبضرواتیضےکضابرےضںیمضاہکضےہ:

 اورضاسضےنضاکیضیبملضنمضڑھگتضدحثیضذرکضیکضےہ۔ض.‘‘موضوعا

 إلى فانظر’’ اسضےکضدعبضااصتخرضےکضاسھتضدحثیضذرکضرکےکضرفامایضےہ:ض

 اسضوھجٹضوکضضدوھکی۔.  4‘‘!فكاإل هذا

ضlالعہمضویسیطض  اکضالکمضض

‘‘الزيادات’’  lالعہمضویسیطض 

لقنضضlںیمضاےسضرطبقیضاوبضمیعنض 5
                                                      

 . هـ۱۴9۱الصباغ،مؤسسة الرسالة ـ بيروت،الطبعة ،ت:محمد۴۸۰:األسرارالمرفوعة 1
ـ .۱۴۱۵األولىالطبعة ،بيروتـ دار البشائر اإلسالمية ،فواز أحمد زمرلي،ت:۵۴۴،رقم:۱۲۵:اللؤلؤ المرصوع 2  ه
 . المعرفة ـ بيروت،ت:علي محمد البجاوي,دار ۱۵9۴,رقم:۱/۴۵۱ميزان االعتدال: 3
 . المعرفة ـ بيروت،ت:علي محمد البجاوي,دار ۱۵9۴,رقم:۱/۴۵۸ميزان االعتدال: 4
 الطبعةالرياض،ت:رامز خالد حاج حسن،ماتبة المعارفـ  ،۵۴۰رقم:،۱/۴۴۰:الزيادات على الموضوعات 5

 . هـ۱۴۴۱األولى



 مجنپ()ہصحض  ۲۵۱

ض.‘‘كان يضع الحديثبن أبي حبيب حبيب ’’ رکےنضےکضدعبرفامےتضںیہ:ض

 ۔بیبحضنبضایبضبیبحضدحثیضڑھگاتضاھت

‘‘تذكرة الموضوعات’’ ےنضضlالعہمضینٹپض

ضlںیمضالعہمضویسیطضض 1

 ےکضالکمضرپضاامتعدضایکضےہ۔

 اکضوقل  lالعہمضوشاکینض

‘‘الفوائد المجموعة’’ lالعہمضوشاکینض 

ںیمضاسضرواتیضےکضقلعتمض 2

 .‘‘وهو موضوع ،مطوال عن ابن عباس مرفوعا ئذكره في الآلل’’  ےتھکلضںیہ:

ضںیمآلےنض lضویسیطضاےس

ی

ےسض qضاکیضیبملضدحثیضںیمضرضحتضانبضابعسئل

 رموفًاعضذرکضایکضےہ،ضاورضہیضنمضڑھگتضےہ۔

 مالکاکض lدمحمضنبضدروشیضاوحلتالعہمض

‘‘أسنى المطالب’’  lاوحلتالعہمضدمحمنبضدروشیض  

 3  
زریضثحبضںیمض

باط ، وهذا يرويه حبيب بن أبي ’’ ےتھکلضںیہ:رواتیضےکضابرےضںیمض

ہیضابلطضےہ،ضاورضاےسضبیبحضنبضایبض.‘‘كذاب ،حبيب، قال الهيثمي: متروك

 رفامےتضںیہضہکضہیضرتموک،ضذکابضےہ۔ضlبیبحضےنضرواتیضایکضےہ،ضیمثیہض

                                                      

 . هـ۱۴99ثانيةال الطبعةبيروت، ـ التراث العربي دار إحياء،۱۱۲ص:تذكرة الموضوعات: 1

ت:عبدالرحمن بن يحيي المعلي،دار الاتب العلميةـ بيروت،الطبعة ،۴۴،رقم:۱/9۵الفوائدالجموعة: 2

 . هـ۱۴۱۵

ـ  الاتب دارعبدالقادر عطا، ى،ت:مصطف۱۴۱۵،رقم:۸۴۴ص:المطالب: أسنى 3   األولى الطبعةبيروت، العلمية

 .هـ ۱۴۱۲



 ۲۵۲  مجنپ( )ہصح

 اکضوقلضضlالعہمضدبعضایحلضونھکلیض

ضlونھکلیالعہمض ‘‘اآلثار المرفوعة’’ ےنض

ضlضاحظفضانبضوجزیضںیم 1

ےکضدنضدنچضاثتبضدش ضاومرضضاکضالکمضذرکضرکےنضےکضدعبضاعوشر ض lاورضاحظفضذیبہض

 وکضلقنضایک،رھپضرفامےتضںیہ:

وأما هذه األحاديث الطوال التي ذكر فيها كثير من الوقائع ’’  

وإن  ،فال أص  لها ،عاشوراءالعظيمة الماضية والمستقبلة أنها في يوم 

الفقيه  :ومنهم ،ذكرها كثير من أرباب السلوك والتاريخ في تواليفهم

وكذا ذكر في  ،أبو الليث ذكر في تنبيه الغافلين حديثا طويال في ذلك

ال  ،فإن العبرة في هذا الباب لنقد الرجال ،فال تغتر بذكر هؤالء ،بستانه

 .‘‘لمجرد ذكر الرجال

دحثیضسجضںیمضزگہتشضاورضآدنئ ضزامےنضںیمضدسضرحممضےکضضرہباحلضو ضیبمل

قلعتمضڑبےضڑبےضوااعقتضذموکرضںیہضانضیکضوکیئضالصضںیہنضےہ،ضارگہچضتہبضےسض

اراببضوصتفضوضاترخیضےنضا ینضاتافیلتضںیمضاےسضذرکضایکضےہ،ضانضںیمضےسضاکیض

ںیمضاسضابرےضںیمضاکیض‘‘ہیبنتضااغلنیلف’’ ںیہضوہنجںضےنض lہیقفضاوبضاثیللض

ضاورضایسضرطحض ضامنضےکضذرکضض‘‘اتسبن’’ یبملضدحثیضذرکضیکضےہ، ںیمضیھبضذموکرضےہ،

ضاسضےئلضہکضاسضاببضںیمضاابتعرضدقنضراجلضاکضاچےئہرکےنضےسضدوھہکضںیہنضاھکانض ،

 وہاتضےہ،ضضحمضراجلضےکضذرکضاکضاابتعرضںیہنضوہات۔

                                                      

ـ  بيروت،ت:أبو هاجر محمد السعيد بن بيسيوني زغلول،9۵ثارالمرفوعة:ص:اآل 1 ،الطبعة دار الاتب العلمية

 . هـ۱۴۰۵األولى



 مجنپ()ہصحض  ۲۵۱

ضراویضبیبحضنبضایبضبیبح یض )واقیلضبیبحضنبضبیبح(ضدنسضںیمضوموجد م
ط َ
ط

َخل

 ابرےضںیمضاہمئضراجلضاکضالکمضضےکرموزیض

ضابحن ضانب ‘‘المجروحين’’ lاحظف

ضںیہ:ض 1 ضرفامےت كان  ’’ ںیم

إال  ،ال تح  كتابة حديثه وال الرواية عنه ،يضع الحديث على الثقات

انھکلضضوکہیضہقثضولوگںضرپضدحںیثیضڑھگاتضاھت،ضاسضیکضدحثیض.‘‘على سبي  القدح فيه

 ۔ںیہنضےہالحلضاتیضرکانضاسضرپضرجحضےکضالعو ضاسضےسضرواورض

‘‘نساباأل’’ ےنض lاحظفضاعمسینض

ضانبضایمجعلض 2  ےنضlںیم،ضاحظفضطبسض

‘‘الاشف الحثيث’’

‘‘تقريب’’ ےنضضlاحظفضانبضرجحضالقسعین،ضںیم 3

4 

ضںیمض ضادلنیضینیعضضاحظفاور ‘‘مغاني األخيار’’ ےنضضlدبر

احظفضانبضںیمض 5

 ےکضالکمضرپضاامتعدضایکضےہ۔ضlابحن

‘‘المدخ ’’  lاحمکااممض

حدث بمرو عن ’’  رفامےتضںیہ:ضںیمض 6

اسضےنض .‘‘وأبي حمزة الساري بأحاديث موضوعة ،إبراهيم الصايغ

ےکضااستنبضےسضنمضڑھگتضااحدثیضرکسیضاوبضزمح ضاورضاربامیہضاصغئضرموضاقممضرپض

 ۔ںیہضایبنضیک
                                                      

 . هـ۱۴۱۸الطبعةبيروت، ـ ،ت:محمود إبراهيم زايد،دار المعرفة۱/۸۵۵المجروحين: 1
ـ مجلس دائرة المعارف العثمانية ،۱۴۵۴،رقم:۵/9۰األنساب: 2 ـ .۱۴9۴ولى الطبعة اال،الهندـ حيدر آباد الدكن     ه

ـ بيروت،الطبعة األولى۸۰۴، رقم:۲9الاشف الحثيث:ص: 3 ـ .۱۴۰۴،ت:صبحي السامرائي،ماتبة النهضة العربية   ه
 . هـ۱۴۱۱دار الرشيد ـ حلب،الطبعة الثالثة،ت:محمد عوامة،۱۰۲۲رقم:،۱۵۰تقريب التهذيب:ص: 4

 حسن إسماعي ،دار الاتب العلميةـ  بيروت،الطبعة محمد حسن محمدت:،99،رقم:۴/۵۱۱مغاني األخيار: 5

 . هـ۱۴۸۴األولى

 الطبعة،بيروت  ـ الرسالة مؤسسة،المدخلي عمير بن هادي ربيع،ت:۴۴رقم:،۱۴۱ص:الصحيح: إلى المدخ  6

 . هـ۱۴۰۴األولى



 ۲۵3  مجنپ( )ہصح

‘‘الضعفاء’’ lاحظفضاوبضمیعنضااہبصین

ض 1 ‘‘المسند المستخرج’’ اور

2 

 أحاديث الساري حمزة وأبي ،الصائغ إبراهيم عن حدث’’  ںیمضرفامےتضںیہ:

ےکضااستنبضےسضنمضاورضاوبضزمح ضرکسیضاربامیہضاصغئضہیض. ‘‘شيء ال ،موضوعة

 ۔،ضہیضالیشءضےہڑھگتضااحدثیضلقنضرکاتضےہ

ضضlاحظفضاوبضدیعسضاقنش ‘‘يروي الموضوعات’’ رفامےتضںیہ:

ہیض. 3
  ۔ےہنمضڑھگتضااحدثیضلقنضرکاتض

‘‘المغني’’ ےنضlاحظفضذیبہ

 اہکضےہ۔ض‘‘كذاب’’ ںیمضبیبحضوکض 4

ض ضرعاق ضانب ‘‘الشريعةتنزيه ’’ ےنlالعہم

ضایبض 5 ںیمضبیبحضنب

ضوکواضنیعضوبیبحض ضےہ: ضرکےکضرفامای كان يضع ’’ نیمہتمضیکضرہف ِتسضںیمضامشر

 ہیضدحثیضڑھگاتضےہ۔ض.‘‘الحديث

 نبضایبضبیبحضاکضمکحرواتیضرطبقیضضضبیبحض

ضاہمئضےکضاوقالضاامجًالض  زریضثحبضرواتیضےکضابرےضںیمضاسہقبضذرکضرکد 

 المہظحضوہں:

                                                      

 . بعة النجاح الجديدهطت:فاروق حماده،م،۵۴:،رقم۴۵:الضعفاء ألبي نعيم 1

 ،ت:محمد حسن محمد حسن إسماعي ،دار الاتب۵۴، رقم:۱/۵۴صحيح مسلم:المسند المستخرج على  2

 . هـ۱۴۱۴العلمية ـ بيروت،الطبعة األولى

 ،ت:عادل محمد وأسامة بن إبراهيم،الفاروق الحديثة،الطبعة األولى۱۱۵۱،رقم:۴/۵۴۵:إكمال تهذيب الامال 3

 . هـ۱۴۸۸

 . قطرسالمي ـ التراث اإل حياءة إدارإالدين عتر، ت:نور،۱۸۲۵،رقم:۱/۸۸۰المغني في الضعفاء: 4

 ،بيروت  ـالعلمية  ،ت:عبد الوهاب عبد اللطيف وعبد اهلل محمد الصديق،دار الاتب۱۰،رقم:۱/۴۴الشريعة: تنزيه 5

 . هـ۱۴۰۱الطبعة الثانية



 مجنپ()ہصحض  ۲۵4

 ۔( l)احظفضانبضابحنض ‘‘ابلط،ضالضالصضےہ’’ 

 (۔lااممضیقہیبض) ‘‘ہیضدحثیضرکنمضےہ،ضاورضاسضیکضدنسضفیعضضرمب ضےہ’’ 

ض ‘‘نمضڑھگتضےہ’’  ضl)احظفضانبضوجزی انرصضادلنیضانبضزینضاحظفض،

اورضالعہمضضl،ضالعہمضویسیطضl،العہمضوشاکینضl،ضاحظفضذیبہضlدیقشمض

 ےکضالکمضرپضاافتکءضایکضےہ(۔ضlےنضاحظفضانبضوجزیضضlانبضرعاقض

ضزینضالعہمضدمحمضنبضl)احظفضانبضمیقضاوجلزہیض ‘‘ابلطضےہ’’ دروشیضدمحمض،

یضضl،ضالمضیلعضاقریضlتضاوحل  
ی
ج

زہیضےنضاحظفضانبضمیقضاوجلضlاورضالعہمضاقؤ

lےکضوقلضرپضاامتعدضایکضےہ(۔ض 

ضرہباحلضو ضیبملضدحثیضسجضںیمضزگہتشضاورضآدنئ ضزامےنضںیمضدسضرحممضےک’’ 

)العہمضدبعضایحلض ‘‘قلعتمضڑبےضڑبےضوااعقتضذموکرضںیہضانضیکضوکیئضالصضںیہنضےہ

 (۔lونھکلیض

ےکضااستنبضےسضملسو هيلع هللا ىلص اسضرطقیضےسضروسلضاہللضضرواتیضوکضااحللصضاس

 ایبنضرکانضدر ِتسضںیہنضےہ۔

 ومیسضنبضدبعارلنمحقیضرواتیضرطب 

‘‘تنزيه الشريعة’’  lضانبضرعاقالعہم

 ںیمضرحتریضرفامےتضںیہ:ض 1

 ،ياغِرَورأيت بخط العالمة شرف الدين أبي الفتح المَ :قلت’’ 
                                                      

 ،بيروت  ـالعلمية  ،ت:عبد الوهاب عبد اللطيف وعبد اهلل محمد الصديق،دار الاتب۱۵،رقم:۸/۱۴9الشريعة: تنزيه 1

 . هـ۱۴۰۱الطبعة الثانية



 ۲۵۵  مجنپ( )ہصح

أنبأنا الشيخ أبو الحسين المبارك بن  :ي قالفِلَأن الحافظ أبا طاهر السِ

أنبأنا أبو الحسين أحمد بن محمد بن  ،عبد الجبار بن أحمد الصيرفي

حدثنا أبو بار محمد بن  ،أحمد بن يعقوب بن قفر جلد الااتب

 ،حدثني علي بن محمد بن حمد الفقيه ،إسماعي  بن العباس الوراق

 ،حدثنا عبد الغني بن سعيد الثقفي ،حدثنا بار بن سه  الدمياطي

 ،عن عطاء ،عن ابن جريج ،حدثنا موسى بن عبد الرحمن الصنعاني

 عن ابن عباس.

 ،عن مقات  بن سليمان ،وحدثنا موسى بن عبد الرحمن :قال

قال: يوم عاشوراء يوم  ،عن ابن عباس ،عن الضحاك بن مزاحم

وفيه رفع إدريس  ،فيه تاب اهلل على آدم ،جع  اهلل فيه خيرا كثيرا

وفيه اتخذ اهلل إبراهيم  ،وفيه أهبط نوح من السفينة ،إلى السماء

 ،وفيه رد اهلل بصر يعقوب عليه ،وفيه بشرت سارة بإسحاق ،خليال

 ،وفيه تاب اهلل على داود ،وفيه جمع اهلل بين يوسف ويعقوب

 .وفيه كشف اهلل عن أيوب البالء ،وفيه رد اهلل على سليمان ملاه

 ،وفيه قطع موسى البحر ،خرج اهلل يونس من بطن الحوتوفيه أ

 ،وفيه رفع عيسى بن مريم إلى السماء ،وفيه أغرق اهلل فرعون وقومه

 :قالوا ؟فقال ما هذا اليوم ,فرأى اليهود تصوم ،وفيه دخ  النبي المدينة

 ،وأنا أحق بموسى منام ،فقال: موسى أخي، يصومه موسى يوم كان

فإني  ،ومن لم يان أك  فليصم ،من أك  فليمسك :فقال ألصحابه



 مجنپ()ہصحض  ۲۵۲

فمن أراد أن  ،وهو يوم العاشر من المحرم :قال ابن عباس ،صائم

 .‘‘فإنه يصيبه ،فليصم التاسع والعاشر والحادي عشر ،يصيبه

ےکضدنضاہللضاعتیلضےنضتہبضریخضض رفامےتضںیہ:ضاعوشرضqانبضابعسرضحتض

وکضضeوہیئ،ضاورضایسضدنضںیمضادرسییکضوتہبضوبقلضضeریھکضےہ،ایسضدنضںیمضضآدم

ضایسضدنضںیمضونح ضاور ضااھٹای، ضضeآامسونںضرپ ضایسضدنضںیمض ضاور ضیتشکضےسضااترا، وک

ضاضeاربامیہ ضایسضدنضںیمضوک ضاور ضانپضلیلخضانبای، ضاسر  ضااحسقضاہیلعضاالسلم ضیک eوک

یکضانیبیئضولاٹیئ،ضاورضایسضضeدیپاشئضیکضاشبرتضیلم،ضاورضایسضدنضںیمضاہللضےنضوقعیب

وکضالمای،ضاورضایسضدنضںیمضاہللضاعتیلضےنضضeاورضوقعیبضeدنضںیمضاہللضےنضویفس

تنطلسضوکضضeیکضوتہبضوبقلضرفامیئ،ضاورضایسضدنضںیمضاہللضاعتیلضےنضامیلسنضeداؤد

 یک۔ضےسضتبیصمضدور eایسضدنضںیمضاہللضاعتیلضےنضاویبضاطعضرفامیئ،ضاور

ضایسضدنضںیمضاہللضاعت ٹیپضےسضاجنتضاطعضوکضیلھچمضےکض  eیلضےنضویسناور

ےنضدنمسرضوکضاپرضایک،ضاورضایسضدنضںیمضاہللضاعتیلضےنضضeایسضدنضںیمضومیسضاورضرفامیئ،

وکض امہیلعضاالسلمرفوعنضاورضاسضیکضوقمضوکضاپینضںیمضرغقضایک،ضاورضایسضدنضںیمضیسیعضنبضرممیض

ضایسض ضاور ضملسو هيلع هللا ىلص دنضںیمضیبنآامسونںضرپضااھٹای، رشتفیضالےئضوتوہیدویںضوکضدمہنیض

ضآپ ضرےھکضوہےئضداھکیضوت ضےہ؟ضملسو هيلع هللا ىلص روز  ضدن ضاس ضوکن ضہی ےنضدرایتفضایک:

ضےنضرفامای:ملسو هيلع هللا ىلص روز ضراھکضرکےتضےھت،ضآپ eوہیدویںضےنضاہک:ضاسضدنضومیس

اکضزاید ضقحضدارضوہں،ض eریمےضاھبیئضںیہ،ضاورضںیمضمتضولوگںضےسضومیسضeومیس

اھکایضایلضےہضو ضاھکےنضےسضرفامای:ضسجضےنضھچکضضےس p ےنضاحصہبملسو هيلع هللا ىلص رھپضآپ

ےنضںیہنضاھکایضو ضروز ضرھکضےل،ضںیمضیھبضروز ضےسضوہں،ضانبضسجضرکضاجےئ،ضاورض
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ضو ضضqابعس ضاچےہ ضاپان ضاےس ضوج ضاھت، ضدن ضدوساں ضاک ضرحمم ضام  ضو  ضںیہ: رفامےت

 ونںی،دوسںیضاورضایگروہںیضاکضروز ضرےھکو ضاےسضاپضےلضاگ۔

 اکضالکمضضlانبضرعاقضالعہمرواتیضرپض

ض ‘‘تنزيه الشريعة’’ lانبضرعاقالعہم

ضاکیضض 1 ضثحبضاور ںیمضزری

ےکض)وجضاوبضاابصلحضےکضرطقیضںیمضآےگضآریہضےہ(ذرکضرکےنضرواتیضدورسیض

 ںیہ:دعبضرفامےتض

وفي  ،في األول موسى بن عبد الرحمن ،والحديثان ال يصحان’’ 

ہیضدوونںضدحںیثیضحیحصضںیہنضںیہ،ضض.‘‘واهلل أعلم ،وضاعان ،الثاني ابن الصباح

اورضدورسیضدحثیض،ضںیمضومیسضنبضدبعارلنمحضےہضدحثی( یلہپض)ینعیضزریضثحب

 ںیمضانبضابصحضےہ،ضہیضدوونںضدحثیضڑھگےنضواےلضںیہ،واہللضاملع۔

ےکضابرےضںیمضرسفمضومیسضنبضدبعارلنمحضیفقضاعنصینضدنسضںیمضوموجدضراویضاوبضدمحمض

 اہمئضراجلضاکضالکم

ضا  ضابحناحظف ‘‘المجروحين’’  lنب

ض 2  ،دجال’’ ںیمضےتھکلضںیہ:
 بنا على وضع ،الثقفي سعيد بن الغني عبد عنه روى، يضع الحديث

 كالم من جمعه ،التفسير في كتابا عباس بنعن ا ،عطاء عن ،جريج

 بنا عن ،عطاء عن جريج بابن وألزقه ،سليمان بن ومقات  الالبي
                                                      

 ،بيروت  ـ العلمية ،ت:عبدالوهاب عبداللطيف وعبد اهلل محمد الصديق،دارالاتب۱۵،رقم:۸/۱۵۰الشريعة: تنزيه 1

 . هـ۱۴۰۱الطبعة الثانية

 هـ .۱۴۱۸الطبعةبيروت، ـبراهيم زايد،دارالمعرفةإ ،ت:محمود۸/۸۴۸المجروحين: 2
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 جريج بنا وال ،سمعه عطاء وال ،عباس بنا به يحدث ولم ،عباس

 بنا عن ،الخراساني عطاء من جريج بنا سمع وإنما ،عطاء من سمع

 من يسمع لم الخراساني وعطاء ،بجزء شبيها أحرفا فسيرتال في عباس

 في النظر وال ،الشيخ هذا عن الرواية تح  ال ،رواه وال شيئا عباس بنا

 . ‘‘االعتبار سبي  على إال ،كتابه

داجلضےہ،ضدحثیضڑھگاتضےہ،ضاسضےسضدبعضاینغلضنبضدیعسضیفقضرواتیضضرکاتضض

ےکضرطقیضےسضریسفتضںیمضض qابعسےہ،ضاسضےنضانبضرججیضرپضنعضاطعء،ضنعضانبض

اکیضاتکبضڑھگیضےہ،ضاسضںیمضیبلکضاورضاقملتضنبضامیلسنضےکضالکمضوکضعمجضایکضےہ،ض

رکدایضےکضرطقیضےسضانبضرججیضرپضاپسچںضض qابعساورضاےسضنعضاطعء،ضنعضانبض

ےسض qےنضایبنضںیہنضایک،ضاورضاطعءضےنضانبضابعسضض qابعسےہ،ضہکبجضاےسضانبض

ضہکلبضانبضرججیضےنضاطعضءض ضےسضانسضےہ، ضیہضانبضرججیضےنضاطعء ضہن ضاور ںیہنضانس،

ےکضرطقیضےسضریسفتضںیمضدنچضرحوفضاکیضزجءضےکضضqرخااسین،ضنعضانبضابعس

ےسضہنضھچکضانسضےہضاورضہنضیہض qابعساطعءضرخااسینضےنضانبضاشمہبضےنسضںیہ،اورض

ھچکضرواتیضایکضےہ،ضاسضخیشضےسضرواتیضرکانضالحلضںیہنضےہ،ضاورضہنضیہضاسضیکضاتکبض

 الحلضےہضوساےئضاابتعرضےک۔ضضوکضدانھکی

ضذیبہ ضضlاحظف ‘‘الضعفاء ديوان’’ےن

ضرجحض 1 ضانب ضاحظف ضاور ںیم

‘‘موافقة الخبر الخبر’’ ےنضضlالقسعینض

ےکضالکمضضlاحظفضانبضابحنض 2

                                                      

 ـ الماة المارمة، ،ماتبة النهضة الحديثيةحماد بن محمد األنصاري،ت:۴۸9۱رقم:،۴۰۸:ص:ديوان الضعفاء 1
 . هـ۱۴۲۴الطبعة
 الرياض،الطبعةـ ,ماتبة الرشد ،ت:حمدي السلفي وصبحي السيد جاسم السامرائي۱/۵۲موافقة الخبر الخبر:  2

 هـ .۱۴۱۴الثانية
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 رپضاامتعدضایکضےہ۔

‘‘الشريعة تنزيه’’ ےنضیھبضlزینضالعہمضانبضرعاقض

ںیمضومیسضنبض 1

ضlےکضاحظفضانبضابحندبعارلنمحضوکواضنیعضوضنیمہتمضیکضرہف ِتسضںیمضامشرضرک

 ےکضالکمضرپضاامتعدضایکضےہ۔

‘‘الاام ’’lاحظفضانبضدعی

 .‘‘منار الحديث’’ ںیمضرفامےتضںیہ: 2

انضیکضدنچضااحدثیضلقنضرکےکضرفامےتضضlدعبضاحظفضانبضدعیضاسضےک

‘‘وهذه األحاديث بواطي ’’ ںیہ:ض

 اورضہیضابلطضدحںیثیضںیہ۔. 3

ضیقہیبض ‘‘السنن الابرى’’ ےنضضlاامم

ںیمضاکیضرواتیضےکضتحتض 4

 اہکضےہ۔ ‘‘ضعيف جدا’’ ومیسضنبضدبعضارلنمحضوک

راینانبضاحظفض
ْ

ی

‘‘ذخيرة الحفاظ’’ lق

ںیمضاکیضرواتیضےکضتحتض 5

وموسى هذا منار الحديث عن الثقات، وهو أبو محمد ’’ رفامےتضںیہ:ض

ضہیضاوبضدمحمضضضرکنمضادحلثیضےہ،اورضہیضومیسضاقثتضےکضااستنبضےس .‘‘المفسر اور

 رسفمضےہ۔

                                                      

 الثانية ،الطبعةبيروتـ دار الاتب العلمية ،الغماريعبد اهلل محمد الصديق ،ت:۴۲۵،رقم:۱/۱۸۰:تنزيه الشريعة 1

 . هـ۱۴۰۱

ـ بيروت .۱۲۴۱،رقم:۲/۵۵الاام : 2  ،ت:عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض،دار الاتب العلمية 

ـ بيروت .۱۲۴۱،رقم:۲/۵۴الاام : 3  ،ت:عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض،دار الاتب العلمية 

 بيروت،الطبعةـ  ،ت:محمد عبد القادر عطا،دار الاتب العلمية۱۴۸۴۸،رقم:۴/۵۸:للبيهقيالسنن الابرى  4

 . هـ۱۴۸۴الثانية

الطبعة دار السلفـ  الرياض،،بار الفريوائي، ت:عبد الرحمن بن عبد الج۴۵۸۲رقم:،۱9۴۰ذخيرةالحفاظ:ص: 5

 . هـ۱۴۱۵األولى
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‘‘مجموع الفتاوى’’ lاحظفضانبضہیمیتض

وموسى ’’ : ںیمضرفامےتضںیہ 1

اورضہیضومیسضنبضدبعضارلنمحضوھجوٹںض. ‘‘عبد الرحمن هذا من الاذابين بن

 ںیمضےسضےہ۔

‘‘المهذب في اختصار السنن’’ ےنضضlاحظفضذیبہض

ںیمضاکیض 2

ضاورض ‘‘واه’’ رواتیضےکضتحتضومیسضنبضدبعضارلنمحضوک ‘‘المغني’’ اہکضےہ،

 ںیمضض 3

 رقارضدایضےہ۔‘‘الكه’’

ض ضذیبہزین ‘‘ميزان االعتدال’’  lاحظف

ضںیم 4 ليس  ’’ ضرفامےتضںیہ:

 .‘‘بثقة

‘‘الاشف الحثيث’’ ےنضضlالعہمضطبسضانبضایمجعلض

ض،lںیمضاحظفضذیبہض 5

 ےکضالکمضرپضاامتعدضایکضےہ۔ضlاورضضاحظفضانبضدعیضضlاحظفضانبضابحنض

ض ضنبضرجحالقسعین ےنضاکیضرواتیضےکضتحتضومیسضنبضدبعضضlاحظفضا

‘‘التلخيص الحبير’’ ارلنمحضوکض

‘‘العجاب’’ اورض ‘‘متروك’’ ںیمض 6

 ‘‘كذاب ’’ ںیمض 7

 اہکضےہ۔

                                                      

ـ .۱۴۸۵ـ المدينة، الطبعة مجمع الملك فهد،بن قاسم ،ت:عبد الرحمن بن محمد۱/۸۵9فتاوى:المجموع  1  ه

 دار الوطنـ  الرياض،،أبي تميم ياسر بن إبراهيم،ت:۱۰۵۰9،رقم:۸۵9۲المهذب في اختصار السنن الابير:ص: 2

 . هـ۱۴۸۸الطبعة األولى

 . ت:نور الدين عتر،إدارة إحياء التراث اإلسالمي ـ قطر،۵۵۰۵رقم:،۸/۴۴۴لمغني في الضعفاء:ا 3

 علي محمد البجاوي،دار المعرفة ـ بيروت .،ت: ۲۲9۱،رقم:۴/۸۱۱االعتدال:ميزان  4

ـ بيروت،الطبعة األولى۴9۴،رقم:۸۵۴الاشف الحثيث:ص: 5 ـ .۱۴۰۴،ت:صبحي السامرائي،ماتبة النهضة العربية   ه
ـ  بيروت،۱/۸۴۴تلخيص الحبير: 6  ،ت:عادل أحمد عبد الموجود و علي محمد معوض،دار الاتب العلمية

  . هـ۱۴۱9الطبعة األولى

،ت:عبد الحايم محمد األنيس،دار ابن الجوزي ـ الرياض،الطبعة ۸/۴۵۵:العجاب في بيان األسباب 7

  . هـ۱۴۱۲األولى
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 اکضمکحضقیضومیسضنبضدبعارلنمحرواتیضرطب

اہکضےہ،ضزینضدنسض ‘‘الضحصی’’ ےنضزریضثحبضرواتیضوکضضlرعاقضالعہمضانبض 

ںیمضوموجدضراویضومیسضنبضدبعضارلنمحضےکضابرےضںیمضدرجضذلیضاہمئضےنضدشدیض

 رجحضےکضاوقالضلقنضےئکضںیہ،ضالمہظحضوہں:

 ،l،ضزینضاحظفضذیبہضl)احظفضانبضابحنض ‘‘داجلضےہ،ضدحثیضڑھگاتضےہ’’ 

ضlاحظفضانبضرجحضالقسعینض ضlاحظفضانبضابحنےنضضlاورضالعہمضانبضرعاقضض

 (۔ےکضالکمضرپضاامتعدضایکضےہ

 (۔l)ااممضیقہیبض ‘‘دشدیضفیعضضےہ’’  

 (۔l)احظفضانبضہیمیتض ‘‘ہیضوھجوٹںضںیمضےسضےہ’’  

 (۔l)احظفضذیبہض ‘‘وا ،ضاہکل،ضسیلضہقثب’’  

 (۔l)احظفضانبضرجحضالقسعینض ‘‘ےہ،ضذکابضےہضرتموک’’  

ےکضااستنبضےسضایبنضملسو هيلع هللا ىلص روسلضاہللضااحللصضاےسضاسضرطقیضےسضیھبض 

 رکانضدر ِتسضںیہنضےہ۔

 اوفغلردبعرواتیضرطبقیضاوبضاابصلحض 

‘‘المعجم الابير’’  lااممضربطاین

 ںیہ:ضضرختجیضرفامےتضںیمضض 1

الموصلي، ثنا حدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا معلى بن مهدي ’’ 

عن عبد  ،يعني ابن سعيد عثمان بن مطر الشيباني، عن عبد الغفور
                                                      

 . ،ت:حمدي عبد المجيد السلفي،ماتبة ابن تيمية ـ القاهرة۵۵۴۲رقم:،۵/۵9المعجم الابير: 1
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قال: قال رسول اهلل  ،العزيز، عن أبيه قال عثمان: وكانت ألبيه صحبة

رجب شهر عظيم، يضاعف اهلل فيه الحسنات،  صلى اهلل عليه وسلم:

 ،فاأنما صام سنة، ومن صام منه سبعة أيام ،فمن صام يوما من رجب

فتحت له  ،غلقت عنه سبعة أبواب جهنم، ومن صام منه ثمانية أيام

لم يسأل اهلل شيئا إال  ،ثمانية أبواب الجنة، ومن صام منه عشرة أيام

أعطاه إياه، ومن صام منه خمسة عشر يوما نادى مناد في السماء قد 

 .زاده اهلل عز وج  ،نف العم ، ومن زادأفاست ،غفر لك ما مضى

فصام رجب وأمر من  ،اهلل نوحا في السفينةوفي رجب حم  

معه أن يصوموا، فجرت بهم السفينة ستة أشهر، آخر ذلك يوم 

شارا  ،والوحش ،ومن معه ،فصام نوح ،أهبط على الجودي ،عاشوراء

هلل عز وج ، وفي يوم عاشوراء أفلق اهلل البحر لبني إسرائي ، وفي يوم 

وعلى  ، عليه وسلمعاشوراء تاب اهلل عز وج  على آدم صلى اهلل

  .‘‘مدينة يونس، وفيه ولد إبراهيم صلى اهلل عليه وسلم

ڑباضمیظعضہنیہمضےہ،ضاہللضاعتیلضاسضہنیہمضضربجےنضرفامای:ضملسو هيلع هللا ىلص روسلضاہللض

ںیمضویکینںضوکضدانگضرکدےتیضںیہ،ضسجضےنضاکیضدنضربجضاکضروز ضراھکضوگایضہکضاسضےنض

وز ضراھکضاسضےکضےئلضمنہجضاسلضرھبضروز ضراھک،ضاورضسجضےنضربجضںیمضاستضدنضر

اجےتضںیہ،ضاورضسجضےنضربجضےکضآھٹضروزےض

ی

ےکضاستضدروازےضدنبضرکدْی

رےھکضاسضےکضےئلضتنجضےکضآوھٹںضدروازےضوھکلضدےئضاجےتضںیہ،ضاورضسجضےنض

ضاورض ربجضےکضدسضروزےضرےھکاہللضےسضوجضھچکضاماتگنضےہضاسضوکضاطعضایکضاجاتضےہ،



 ۲۲3  مجنپ( )ہصح

نضےسضاکیضدناضاگلیئضاجیتضےہضہکضےئلضآامسےضرےھکاسضےکسجضےنضدنپر ضدنضروز

ریتےضاسرےضےلھچپضانگ ضاعمفضوہےئگ،ضابضدوابر ضلمعضرکانضرشوعضرکو،ضاورضوجض

  ۔یگےئلضزایدیتضوہاہللضےکضاہیںضاسضےکاگضرکےضزاید ض

ضeوکضیتشکضںیمضوسارضایکضوتضونح  eاورضربجضےکضہنیہمضںیمضاہللضےنضونح

ضمکحضدای ضاک ضروز  ضوک ضاےنپضاسویھتں ضاور ضراھک، ضےنضروز  ضانضےکضضeیتشکضونح، اور

ےکضاسویھتںضوکضضاورضانضeوکضونحض یلچ،ضویمضاعوشراسویھتںضوکضرکیلضھچضہنیہمضکتض

اورضانضےکضاسویھتںضاورضاجونروںضضeوجدیض)اہپھضیکضوچیٹ(ضرپضااترا،وتضاسضرپضونح

ضر ضاورضاعوشرےنضرکشاےنضےکضوطرضرپضاہللضےکضےئلضروز  ےکضدنضاہللضےنضینبضض اھک،

ضوک ضاعوشرضارسالیئضےکضےئلضدنمسر ضاور ضاہللضےنآدمض قشضایک، اورضضeےکضدن

 دیپاضوہےئ۔ضeےکضدنضاربامیہض یکضوتہبضوبقلضرفامیئ،اورضاعوشرملسو هيلع هللا ىلص ویسن

 ضعبضدرگیضاصمدر

ضیقہیب ضاامم ضرواتی ‘‘شعب اإليمان’’ ےنضlیہی

ض 1 فضائ  ’’ اور

‘‘األوقات

‘‘ أمالي’’ ےنا ینضlییحیضنبضنیسحضرجشیضضالعہمضاورضںیم 2

ںیمض 3

 ۔ےکضرطقیضےسضرختجیضیکضےہضlااممضربطاین

ض ضربطی ضرجری ضنب ضرفعجضدمحم ضاوب ضاامم ضرواتی ضہی ضرطح ضا ینضضlایس  ےن

                                                      

ـ الرياض،،ت:عبد العلي عبد ال۴۵۸۰،رقم:۵/۴۴۵شعب اإليمان: 1 ـ .۱۴۸۴الطبعة األولىحميد حامد،ماتبة الرشد   ه

ـ  ماة المارمة،،ت:عدنان عبد الرحمن مجيد القي9،رقم:9۸فضائ  األوقات:ص: 2  الطبعةسي،ماتبة المنارة

 . هـ۱۴۱۰األولى

 ،بيروت ـ العلمية الاتب ،ت:محمد حسن محمد حسن إسماعي ،دار۱۲۴9رقم:،۸/۱۸۴لشجري:لاألمالي  3

 . هـ۱۴۸۸األولىالطبعة 



 مجنپ()ہصحض  ۲۲4

‘‘ تاريخ’’

ض 1 ضدمحمضنسحضنبضدمحمضالخل ضاحظفضاوب فض  شهر ’’ ےنضضlںیم،
‘‘رجب

ض 2 ضااقلمسضںیم، ضاہنسلضاحظفضاوب ضوقام  ےنض lاامسلیعضنبضدمحمضااہبصین

‘‘الترغيب والترهيب’’

ض 3 ضاور احظفضانبضےکضرطقیضےسضض lوقامضاہنسلضںیم،

‘‘جزء في فض  رجب’’ ےنضضlاسعرک

العہمضدبعضارکلمیضاےسض،ضزینضںیم 4

‘‘تدوينال’’ ےنض lوینیضزق

 ںیمضرختجیضایکضےہ۔ض 5

ضض ضاےسضاحظف ضزین ‘‘اإلنابة’’ ےنضlاطلغمیئ

ضضںیمضاوب 6 ےکضضlومیس

‘‘الغرائب الملتقطة’’ ےنضضlااستنبضےسضاورضاحظفضانبضرجحضالقسعینض

ںیمض 7

ضlاوبضاخیشلض  ےنضیھبضہیضرواتیضضlایکضےہ،ضاورضالعہمضانبضرعاقضیکضدنسضےسضذرکضض

‘‘تنزيه الشريعه’’

 ۔رحتریضیکضےہدنساًضںیمض 8

ضاابصلحضدبعض ضراویضاوب ضرپضآرکضکرتشکضضامتمضدنسںیضدنسضںیمضوموجد اوفغلر

 وہاجیتضںیہ۔

                                                      

 . هـ۱۴۲۴ثانيةر،الطبعة الصـ م دار المعارف،محمد أبو الفض  إبراهيم،ت:۱/۱9۰:اريخ الطبريت 1

ـ  بيروت،بن يوسف،ت:أبو يوسف عبد الرحمن ۱۱،رقم:۵۵:ص:شهر رجب فض  2  الطبعة،دار ابن حزم

 . هـ۱۴۱۵األولى

الطبعة ,دار الحديثـ  القاهرة،صالح بن شعبانن بن ت:أيم،۱۲۴9،رقم:۸/۴9۸الترغيب والترهيب لقوام السنة: 3

 .هـ ۱۴۱۴األولى

 ت:جمال عزون .، ۸رقم:،۴۰۴جزء في فض  رجب البن عساكر:تحت كتاب أداء ماوجب البن دحية الالبي:ص: 4

 . هـ۱۴۰۴الطبعةبيروت،،دارالاتب العلميةـ عزيز اهلل العطارديت:،۴/۴۴9:في أخبارقزوين التدوين 5

 ،عزت المرسي وإبراهيم إسماعي  القاضي،ت:۵۲۵،رقم:۸/۴۴:معرفة المختلف فيهم من الصحابةاإلنابة إلى  6

 . لرياضاماتبة الرشد ـ 
 . مخطوط من الشاملة،9۸۵رقم:، ۱/۲۲۲الغرائب الملتقطة: 7

 ، الطبعةبيروتـ دار الاتب العلمية ،عبد اهلل محمد الصديق الغماري،ت:۱۵،رقم:۸/۱۵۰:تنزيه الشريعة 8

 . هـ۱۴۰۱الثانية



 ۲۲۵  مجنپ( )ہصح

 امہضونٹ:

ریضثحبضرواتیضذموکر ضبتکضںیمضاافلظضیکضھچکضدبتیلیضاورضیمکضزواحضضرےہضہکض

 یشیبضےکضاسھتضذموکرضےہ۔

 رواتیضرپضاہمئضاکضالکم

ضlاحظفضیمثیہض  اکضوقلض

‘‘مجمع الزوائد’’  lیمثیہضاحظف

ںیمضہیضرواتیضلقنضرکےنضےکضدعبضض 1

 .‘‘الطبراني في الابير، وفيه عبد الغفور، وهو متروك رواه’’ ےتھکلضںیہ:ض

ضاورضاسضںیمضدبعاوفغلرض ‘‘ضاریبمجعم’’ ےنضاےسضضlربطاین ںیمضرواتیضایکضےہ،

 اورضہیضرتموکضےہ۔،ضےہ

ضlاحظفضانبضرجحضالقسعین  اکضوقلض

ض ضانبضرجحضالقسعین ‘‘تبيين العجب’’ lاحظف

ض 2 ضرواتیضذرکضںیم ہی

 رکےنضےکضدعبضرفامےتضںیہ:

 لعبد رجب وفضائ  ،للبيهقي األوقات فضائ  في رويناه’’ 

 طريق من التيمي القاسم ألبي والترهيب الترغيب وفي الاتاني، العزيز

 نأ ،أبيه عن سعيد، بن العزيز عبد عن الغفور، عبد عن مطر، بن عثمان

 وأجمع حبان، ابن كذبه مطر بن وعثمان ،وسلم عليه اهلل صلى النبي

 .‘‘ضعفه على األئمة
                                                      

 . ـ بيروتالاتاب العربي  دار،۴/۱۲۲:مجمع الزوائد 1

 . دار الاتب العلمية ـ بيروت،عصر   آلإبراهيم بن إسماعيت:أبو أسماء ،۸9تبيين العجب:ص: 2



 مجنپ()ہصحض  ۲۲۲

ضضlیقہیبضضیئگضایبنضیکضںیمہضہیضرواتیض ضدبعض‘‘االواقتضاضفلئ’’یک ںیم،

ضlازعلزیضاتکینض ضlںیم،ضاورضاوبضااقلمسضیمیتض‘‘اضفلئضربج’’ یکضض رتبیغض’’ یکضض

ںیمضامثعنضنبضرطم،ضنعضدبعضاوفغلر،ضنعضدبعضازعلزیضنبضدیعس،ضنعضاہیبض‘‘وارتلبیہ

ضاورضامثعنضنبضرطمضوکضانبضابحنض ضاہمئضضlےکضرطقیضےس، ضاور ےنضوھجاٹضاہکضےہ،

 ےناسضےکضفعضضرپضاامجعضایکضےہ۔

‘‘الشريعةتنزيه ’’ واحضضرےہضہکضہیقبضنبضودیلضےن امہضونٹ:

ںیمضاورضاوبضہمثیخض 1

‘‘فض  شهر رجب’’ ےنض

 ںیمضامثعنضنبضرطمضیکضاتمتعبضیکضےہ۔ 2

 اکضالکمضlالعہمضانبضرعاق

‘‘الشريعةتنزيه ’’  lالعہمضانبضرعاقض

رواتیضذرکضرکےنضںیمضہیض 3

 ےکضدعبضرفامےتضںیہ:

وفي  ،في األول موسى بن عبد الرحمن ،والحديثان ال يصحان’’ 

 ہیضدوونںضدحںیثیضحیحصضںیہنضںیہ .‘‘واهلل أعلم ،وضاعان ،الثاني ابن الصباح

اورضدورسیضدحثیض،ضےہضیلہپضدحثیض)وجضزگرضیکچضےہ(ںیمضومیسضنبضدبعارلنمح

ض ضثحبضرواتی(ںیمضانب ضدوونںضدحثیضڑھگےنضواےلض)ینعیضزری ضہی ضےہ، ابصح

 ںیہ،واہللضاملع۔

                                                      

 ، الطبعةبيروتـ دار الاتب العلمية ،عبد اهلل محمد الصديق الغماري،ت:۱۵،رقم:۸/۱۵۰:تنزيه الشريعة 1

 . هـ۱۴۰۱الثانية

ـ  بيروت، الطبعةبن يوسف،ت:أبو يوسف عبد الرحمن ۱۱،رقم:۵۵:ص:شهر رجب فض  2  ،دار ابن حزم

 . هـ۱۴۱۵األولى

 ، الطبعةبيروتـ دار الاتب العلمية ،عبد اهلل محمد الصديق الغماري،ت:۱۵،رقم:۸/۱۵۰:تنزيه الشريعة 3

 . هـ۱۴۰۱الثانية



 ۲۲۲  مجنپ( )ہصح

ھ۲۲۱ – ۲۲۱اوبضاابصلحضدبعاوفغلرضنبضدبعضازعلزیضنبضدیعسضوایطسض)اوتملیفضامنیبض

1
) 

 ےکضابرےضںیمضاہمئضراجلضےکضاوقال

‘‘الابير التاريخ’’ lااممضاخبری

 تركوه، منار’’ ںیمضرفامےتضںیہ: 2
 ،ضہیضرکنمضادحلثیضےہ۔ےہاےسضدحمنیثضےنضرتکضرکدایضض .‘‘الحديث

ض ضاخبریزین ‘‘الصغير التاريخ’’ lاامم

ض 3  ساتوا’’ ںیمضرفامےتضںیہ:

 .‘‘عنه

‘‘الانى’’  lااممضملسم

 .‘‘متروك الحديث’’  ںیمضرفامےتضںیہ:ض 4

ضضlاحظفضییحیضنبضنیعم ضوک اہکض ‘‘ليس حديثه بشيء ’’ ےنضدبعاوفغلر

ےہ

5
 ۔

ضاحمت ضایب ضانب ‘‘الجرح والتعدي ’’  lاحظف

ضںیہ:ض 6 ضرفامےت  ںیم

 .‘‘ضعيف الحديث’’

ضاوبزرہع ضاوبlاحظف ضدبعاوفغلر ضےکضابرےضںیمضرفامےتضںیہ:ضاابصل،  ح

                                                      

ضضlااممضاخبریضض1 ض۲۲۱اورضض۲۲۱حضدبعضاوفغلرضوایطسضوکضانضارفادضںیمضذرکضایکضےہضنجضاکضااقتنلضاابصلںیمضاوبض‘‘ااتلرخیضاریغصل’’ےنض

 (.هـ۱۴۰۵بيروت،الطبعة األولى  دار المعرفةـ إبراهيم زايد، ت:محمود،۸/۱۴۴التاريخ الصغير:)ےکضدرایمنضوہاضےہ

ـ  الاتب  دارت:مصطفى عبد القادر أحمد عطا،،۱9۴۲رقم:،۵/۴9۴التاريخ الابير: 2  الثانيـة  بيـروت، الطبعـة   العلمية 

 . هـ۱۴۸9

 . هـ۱۴۰۵بيروت،الطبعة األولى دار المعرفة ـت:محمود إبراهيم زايد،،۸/۱۲۵التاريخ الصغير: 3

ـ المدينـة       ،ت:عبد الرحيم محمد أحمد القشـقري،إحياء ۱۵9۴،رقم:۱/۴۴۴الانى واألسماء: 4 التـراث اإلسـالمي 

 . هـ۱۴۰۴الطبعة األولىالمنورة،
 .بيروت  ـالقلم  ت:عبد اهلل أحمد حسن،دار،۸۸99،رقم:۱/۴۴۰:تاريخ يحيى بن معين برواية الدوري 5 

 . هـ ۱۴۴۸األولى الطبعة،بيروت ـ العلمية  دار الاتب،۸9۴،رقم:۵/۵۵:والتعدي  الجرح 6
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‘‘واهي الحديث’’

1 . 

‘‘المجروحين’’  lاحظفضانبضابحن

 كان ممن :  ’’ںیمضرفامےتضںیہض 2

ال يح  كتابة حديثه  ،على كعب وغيره ،يضع الحديث على الثقات

ض.‘‘وال الذكر عنه إال على جهة التعجب ہیضانضولوگںضںیمضےسےہوجضہقثض

ضذرکض ضےسیجضبعکضوریغ ،اسضیکضرواتیضوکضانھکلضاور ضرپضدحںیثیضڑھگےتضںیہ، ولوگںض

 رکانالحلضںیہنضےہوساےئضبجعتضےک۔

ضانبضایمجعلضضالعہم ‘‘الاشف الحثيث’’ ےنضضlطبسض

ضاحظفضانبضںیم  3

 الکمضرپضاامتعدضایکضےہ۔ےکضضlابحنض

‘‘الشريعةتنزيه ’’ ےنضیھبضضlزینضالعہمضانبضرعاقض

ںیمضدبعاوفغلرض 4

ےکضالکمضرپضضlنیمہتمضیکضرہف ِتسضںیمضامشرضرکےکضاحظفضانبضابحنضوکواضنیعضو

 اامتعدضایکضےہ۔

‘‘األسامي’’  lاحظفضاوبضادمحضاحمک

 .‘‘متروك الحديث’’ ںیمضرفامےتضںیہ: 5

ض 6‘‘نيوالمتروك الضعفاء’’ lااممضاسنیئ  متروك’’ ںیمضرفامےتضںیہ:
                                                      

 الطبعة،القاهرةـ الفاروق الحديثة ،ت:أبو عمر محمد بن علي األزهري،۸۴9،رقم:۱۵۴البرذعي:ص: سؤاالت 1
 . هـ۱۴۴۰األولى
 . ـ بيروت ت:محمود إبراهيم زايد,دار المعرفة،۸/۱۴۲المجروحين: 2
ـ بيروت،الطبعة األولى ۴۵۴،رقم:۱۴۱الاشف الحثيث:ص: 3 ـ .۱۴۰۴،ت:صبحي السامرائي،ماتبة النهضة العربية   ه
 ، الطبعةبيروتـ دار الاتب العلمية ،عبد اهلل محمد الصديق الغماري،ت:۱۲۵،رقم: ۱/۲۱:تنزيه الشريعة 4

 . هـ۱۴۰۱الثانية
ـ  القاهرة،الطبعة،۴۴۵۲رقم:،۴/۴۱۵األسامي والانى: 5  ت:أبو عمر محمد بن علي األزهري،الفاروق الحديثة

 . هـ۱۴۴۵األولى
 مؤسسة الاتب الثقافيةـ  بيروت،،ت:بوران الضناوي،كمال يوسف الحوت،۴۱۰،رقم:۱۵۴ن:يالضعفاء والمتروك 6

 هـ .۱۴۰۵الطبعة



 ۲۲۵  مجنپ( )ہصح

 .‘‘الحديث

‘‘قبول األخبار’’ lاحظفضاوبضااقلمسضدبعاہللضنبضادمحضیخلبض

ضرفامےتضںیم 1

  .‘‘ليس حديثه بشيء’’ ںیہ:ض

‘‘الاام ’’ lاحظفضانبضدعی

ضض 2 وعبد الغفور ’’ ںیمضرفامےتضںیہ:

اسض .‘‘الضعف على حديثه ورواياته بين، وهو منار الحديث ،هذا
ضوخدضرکنمادحلثیض ض ضو  ضرواایتضںیمضفعضضواحضضےہ،اور ضیکضدحثیضاور دبعاوفغلر

 ےہ۔

‘‘األحاام الوسطى’’ lاحظفضدبعضاقحلضایلیبشض

اکیضرواتیضےکضضںیم 3

 عثمان عن ،الاوفي أمية أبي بن إسماعي  إسناده في’’ تحتضرفامےتضںیہ:ض

اسض. ‘‘ضعفاء وكلهم ،الواسطي العزيز عبد بن الغفور عبد عن ،مطر بن

ضازعلزیضامثعنضنبضرطمضنعضدبعضاوفغلرضنبضدبعیکضدنسضںیمضاامسلیعضنبضایبضاہیمضوکیفضےہ،ضوجض

 وایطسضےکضرطقیضےسضرواتیضرکاتضےہ،ضاورضہیضبسضفیعضضںیہ۔

ض راین
ْ

ی

ضانبضق ‘‘ذخيرة الحفاظ’’  lاحظف

اکیضرواتیضےکضضںیم 4

 .‘‘متروك الحديث’’ تحتضرفامےتضںیہ:ض
                                                      

،ت:أبي عمرو الحسيني بن عمر، دار الاتب العلميةـ  بيروت، ۵۴۵،رقم:۸/۴۰۰قبول األخبار ومعرفة الرجال: 1

 هـ .۱۴۸۱األولى الطبعة
 دار الاتب،وعلي محمد معوضعبد الموجود ت:عادل أحمد ،۱۴۲۱،الرقم:۴/۸۸الاام  في ضعفاء الرجال: 2

 بيروت . ـ العلمية
ـ .۱۴۱۵الرياض،الطبعة ـ ماتبة الرشد ،،ت:حمدي السلفي وصبحي السامرائي۴/۱9۵الوسطى:األحاام  3  ه
 الطبعة األولى،دار السلفـ  الرياض،ت:عبد الرحمن بن عبد الجبار الفريوائي،۵۰۸۵رقم:،۴/۸۱۵۴ذخيرة الحفاظ: 4

 هـ .۱۴۱۵



 مجنپ()ہصحض  ۲۲۱

ضذیبہ ‘‘تلخيص الموضوعات’’  lاحظف

اکیضرواتیضےکضضںیم 1

 اےسضدحثیضڑھگےنضںیمضمہتمضرقارضدایضایگضےہ۔. ‘‘رمي بالوضع’’ تحتضرفامےتضںیہ:ض

‘‘البدر المنير’’  lاحظفضانبضنقلمض

ںیمضاکیضرواتیضےکضتحتضرفامےتض 2

ضضاوفغلرضوکضدحمنیثاسضدبع. ‘‘ونسب إلى الوضع ،وعبد الغفور هذا تركوه’’ ںیہ:

 ےنضرتموکضرقارضدایضےہ،ضاورضاےسضدحثیضڑھگےنضیکضرطفضیھبضوسنمبضایکضایگضےہ۔

ض ضنبضرجحالقسعین ‘‘التلخيص الحبير’’ lاحظفضا

اکیضرواتیضضںیم 3

ض ضاورضمہتمضیھبض. ‘‘ومتهم أيضا ،متروك’’ ےکضتحتضرفامےتضںیہ: رتموکضےہ،

 ےہ۔

 اوفغلرضاکضمکحدبعحضرواتیضرطبقیضاوبضاابصل

اہکضےہ،ضزینضدنسض ‘‘الضحصی’’ ےنضزریضثحبضرواتیضوکضضlرعاقضالعہمضانبض 

ںیمضوموجدضراویضاوبضاابصلحضدبعضاوفغلرضےکضابرےضںیمضدرجضذلیضاہمئضےنضدشدیض

 رجحضےکضاوقالضلقنضےئکضںیہ،ضالمہظحضوہں:

 (۔l)ااممضاخبریض ‘‘،ضہیضرکنمضادحلثیضےہےہاےسضدحمنیثضےنضرتکضرکدایض’’ 

ضl )ااممضملسم ‘‘رتموکضادحلثیضےہ’’   ضlاحظفضاوبضادمحضاحمک، ااممض،

راینضضlاسنیئض
ْ

ی

 (۔lاورضاحظفضانبضق
                                                      

 ، الطبعةـ الرياض ماتبة الرشد،محمدأبو تميم ياسر بن إبراهيم بن ،ت:۵۱9،رقم:۸۱۱ص: تلخيص الموضوعات: 1

   . هـ۱۴۱9األولى 

 . هـ۱۴۸۵دار الهجرة ـ الرياض،الطبعة األولىت:ابومحمد عبد اهلل بن سلمان، ،۵/۴۱۴البدر المنير: 2

 ،ت:عادل أحمد عبد الموجود و علي محمد معوض،دار الاتب العلميةـ  بيروت،الطبعة۴/۱۱9تلخيص الحبير: 3

  . هـ۱۴۱9األولى
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ء’’  

ی

 

ضضl)احظفضییحیضنبضنیعمض ‘‘سیلضدحہثیضب ضاحظفضاوبضااقلمسضدبعاہللاور

 (۔lنبضادمحضیخلب

 (۔l)احظفضاوبضزرہعض ‘‘وایہضادحلثیضےہ’’  

)احظفضانبض ‘‘انضولوگںضںیمضےسےہوجضہقثضضولوگںضضرپضدحںیثیضڑھگےتضںیہہیض’’  

ضlاورضالعہمضانبضرعاقضضl،ضاورضانضےکضالکمضرپضالعہمضطبسضانبضایمجعلضlابحنض

 ےنضاامتعدضایکضےہ(۔

 (۔l)احظفضذیبہض ‘‘اےسضدحثیضڑھگےنضںیمضمہتمضرقارضدایضایگضےہ’’  

ضاےسضدحثیضڑھگےنضیکض’’   ضاور ضےہ، ضدای دحمنیثضےنضاےسضرتموکضرقار

 (۔l)احظفضانبضنقلمض ‘‘رطفضیھبضوسنمبضایکضایگضےہ

 (۔l)احظفضانبضرجحضالقسعینض ‘‘رتموکضےہ،ضاورضمہتمضیھبضےہ’’  

ےکضااستنبضےسضایبنضملسو هيلع هللا ىلص اسضرطقیضےسضیھبضروسلضاہللضااحللصضاےسض 

 رکانضدر ِتسضںیہنضےہ۔

ا رمیض  َ

ی

ُس
ع
 رواتیضرطبقیضاوبضاطبلض

‘‘الموضوعات’’ lاحظفضانبضوجزیض

 ںیمضرختجیضرفامےتضںیہ: 1

حدثنا أبو الفض  محمد بن  التي وضعوا:فمن األحاديث ’’ 

 ,أنبأنا أحمد بن الحسين بن قريش :قال ،ناصر من لفظه وكتابه مرتين

ي، وقرأت على أبي ارِشَبن الفتح العُي أنبأنا أبو طالب محمد بن عل
                                                      

ـ السلف بة،ت:عبد الرحمن محمد عثمان،المات۸/۱99كتاب الموضوعات:  1  ،الطبعة األولىرةالمنو نةالمدي ية

 ـ .ه۱۴۲۵
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حدثنا أبو بار أحمد بن  ،يارِشَعن أبي طالب العُ ،القاسم الحريري

حدثنا أبو بار ,، صحيح: النُوْشَرِي[]كذا في األص ، وال منصور البرسري

ذا في ]ك حدثنا سريح ،حدثنا إبراهيم الحربي ،أحمد بن سلمان النجاد

 ،عن أبيه ،حدثنا ابن أبي الزناد ،بن النعمان [جياألص ، والصحيح: سر

 قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: :قال ،عن أبي هريرة ،عن األعرج

إن اهلل عز وج  افترض على بني إسرائي  صوم يوم في السنة يوم 

ووسعوا على أهليام  ،وهو اليوم العاشر من المحرم، فصوموه ،عاشوراء

 فيه، فإنه من وسع على أهله من ماله يوم عاشوراء وسع عليه سائر سنته،

 فإنه اليوم الذي تاب اهلل فيه على آدم، وهو اليوم الذي رفع اهلل ،فصوموه

إدريس ماانا عليا، وهو اليوم الذي نجى فيه إبراهيم من النار، وهو  فيه

اليوم الذي أخرج فيه نوحا من السفينة، وهو اليوم الذي أنزل اهلل فيه 

 .التوراة على موسى

وفيه فدى اهلل إسماعي  من الذبح، وهو اليوم الذي أخرج 
اهلل يوسف من السجن، وهو اليوم الذي رد اهلل على يعقوب 
بصره، وهو اليوم الذي كشف اهلل فيه عن أيوب البالء، وهو اليوم 
الذي أخرج اهلل فيه يونس من بطن الحوت، وهو اليوم الذي فلق 

ليوم الذي غفر اهلل لمحمد ذنبه اهلل فيه البحر لبني إسرائي ، وهو ا
ما تقدم وما تأخر، وفي هذا اليوم عبر موسى البحر، وفي هذا اليوم 
أنزل اهلل تعالى التوبة على قوم يونس، فمن صام هذا اليوم كانت 
له كفارة أربعين سنة، وأول يوم خلق اهلل من الدنيا يوم عاشوراء، 
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حمة نزلت يوم وأول ر وأول مطر نزل من السماء يوم عاشوراء،
فاأنما صام الدهر كله، وهو  ،عاشوراء، فمن صام يوم عاشوراء

فاأنما عبد اهلل تعالى مث   ،صوم األنبياء، ومن أحيا ليلة عاشوراء
عبادة أه  السموات السبع، ومن صلى أربع ركعات يقرأ في ك  

غفر اهلل خمسين  ،وخمسين مرة ق  هو اهلل أحد ،ركعة الحمد مرة
وبنى له في المأل األعلى ألف  ،مسين عاما مستقب عاما ماض وخ

ألف منبر من نور، ومن سقى شربة من ماء فاأنما لم يعص اهلل 
مر على  يوم عاشوراء طرفة عين، ومن أشبع أه  بيت مساكين

 ،ومن تصدق بصدقة يوم عاشوراء، الصراط كالبرق الخاطف
 .فاأنما لم يرد سائال قط

رض مرضا إال مرض الموت، ومن اغتس  يوم عاشوراء لم يم

ومن اكتح  يوم عاشوراء لم ترمد عينيه تلك السنة كلها، ومن أمر يده 

على رأس يتيم فاأنما بر يتامى ولد آدم كلهم، ومن صام يوم عاشوراء 

أعطي ثواب عشرة ألف ملك، ومن صام يوم عاشوراء أعطي ثواب 

يد، ألف حاج ومعتمر، ومن صام يوم عاشوراء أعطي ثواب ألف شه

خلق اهلل  هوفي ،ومن صام يوم عاشوراء كتب له أجر سبع سموات

والجبال والبحار، وخلق العرش يوم عاشوراء،  ،رضينالسموات واأل

يوم عاشوراء، وخلق جبري   حراء، وخلق اللووخلق القلم يوم عاشو

يوم عاشوراء، ورفع عيسى يوم عاشوراء، وأعطى سليمان الملك يوم 

مة يوم عاشوراء، ومن عاد مريضا يوم عاشوراء عاشوراء، ويوم القيا
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 .‘‘فاأنما عاد مرضى ولد آدم كلهم

ےنضاراشدضرفامای:ضملسو هيلع هللا ىلص ںیہضہکضروسلضاہللضضرفامےتض rرضحتضاوبضرہری 

اہللضزعضولجضےنضینبضارسلیئضرپضاسلضںیمضاکیضروز ضاعوشر ضےکضدنضرفضضایکضاھت،ضاورض

اسضدنضاےنپضالہضوایعلضو ض)اعوشر (دسضرحممضاکضدنضےہ،ضآپضیھبضروز ضروھک،ضاورض

رپضوتعسضرکو،ضاسضےئلضہکضدسضرحممضےکضدنضوجضصخشضاےنپضالہضوایعلضرپضاےنپضاملض

ںیمضےسضوتعسضرکےضاگضوتضاسضرپضوپراضاسلضوتعسضرکدیضاجےئضیگ،ضوسضاسضدنض

یکضوتہبضوبقلضرفامیئ،ضضeروز ضروھک،ضاسضےئلضہکضاسضدنضاہللضاعتیلضےنضرضحتضآدمض

ضeرضحتضادرسیضاورضہیضو ضدنضےہضہکضاسضںیمضاہللضاعتیلضےنض یکضرطفضضدنلبضاقمموکضض

ضاورضہیضو ضدنضےہضہکضاسضںیمضاہلل وکضآگضضeاعتیلضےنضرضحتضاربامیہضضااھٹضایلضاھت،

وکضیتشکضےسضااتراضضضeاسضںیمضرضحتضونحضضےسضاجنتضاطعضرفامیئ،ضاورضہیضو ضدنضےہضہک

ضوتراتضانزلضضeایگ،ضاورضہیضو ضدنضےہضہکضاسضںیمضاہللضاعتیلضےنضرضحتضومیسض رپض

 رفامیئ۔

ضضںیمضذ حضےکےئلضدہبنضدایضایگ،دفہیےکضضeاورضایسضدنضںیمضرضحتضاامسلیعض

ضeاورضہیضو ضدنضےہضہکضاسضںیمضاہللضاعتیلضےنضرضحتضویفسض وکضلیجضےسضاجنتضض

وکضانیبیئضواسپض  eدی،ضاورضہیضو ضدنضےہضہکضاسضںیمضاہللضاعتیلضےنضرضحتضوقعیبض

ضاورضہیضو ضدنضےہضہکضاسضںیمضاہللضاعتیلضےنضرضحتضاویبض یکضآزامشئض  eاطعضیک،

ضاورضہیضو ضدنضےہضہکضاسضںیمضاہللضاعتیلضےنضرضحتضویسنض وکضیلھچمض  eمتخضرفامیئ،

ضدنضےہضہکضاسضںیمضاہللضاعتیلضےنضینبض ضہیضو  ضاور ےکضٹیپضےسضاجنتضاطعضرفامیئ،

ضدنضےہضہکضاسضںیمضاہللضاعتیلض ضہیضو  ضاور ضوکضاچکضایک،  ےنضارسلیئضےکےئلضدنمسر

ض ضدنضرضحتضےکضاےلگضےلھچپضاسرےضانگملسو هيلع هللا ىلص دمحم ضایس ضاور ضاعمفضرکدےیئ،   
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یکضوقمض  eےنضدرایضوکضوبعرضایک،ضاورضایسضدنضاہللضاعتیلضےنضرضحتضویسنضضe ومٰیس

 یکضوتہبضوبقلضیک۔

سجضےنضاسضدنضروز ضراھکضوتضو ضاسضےکےئلضاچسیلضاسلضاکضافکر ضوہاجےئضض

ضاورضداینضےکضبسضےسضےلہپضدنضاہللضاعتیلضےنضدسضرحممضےکضدنضوکضدیپاضایک ےہ،ضضاگ،

ضاورضبسضےسضیلہپض ضبسضےسضیلہپضابرشضدسضرحممضےکضدنضربیس، اورآامسنضےسض

رتمحضدسضرحممضےکضدنضانزلضوہیئ،ضسجضےنضدسضرحممضاکضروز ضراھکضوگایضہکضاسضےنض

ضاورضہیضاایبنءض اکضروز ضےہ،ضاورضوجضصخشضدسضرحممضیکضراتض Eزدنیگضرھبضروز ضراھک،

ضابعدتضیکضرطحضاہللضاعتیلضیکضابعدتضاجاتگضراہضوگایضہکضاسضےنضاستضآامسنضواولںضیک

ضاورضسجضےنضاچرضراعکتضاسضرطحضڑپںیھضہکضرہضرتعکضںیمضوسر ضافہحتضاکیض یک،

 اچپسضرمہبتضڑپ ی،ضوتضاہللضاعتیلضاسضےکضزگہتشضاچپسضاسل‘‘لقضوہضاہللضادح’’دہعف،ضاور

ضدسایلعضںیمضضاورضآدنئ ضاچپسضاسلضےکضانگ ضاعمفضرفامضدںیضےگ،ضاورضاسضےکےئلضٔم 

یکضکلپض ونرضےکضانبںیئضےگ،ضاورضسجضےنضیسکضوکضاپینضالپایضوگایضہکضاسضےنضاہللضاعتیلربنمضضالھک

رباربضیھبضانرفامینضںیہنضیک،ضاورضسجضےنضدسضرحممضےکضدنضنیکسمضرھگاےنضضےنکپھجضےک

وکضٹیپضرھبضرکضاھکانضالھکایضوتضو ضلپضرصاطضےسضیلجبضیکضکمچضیکضرطحضزگرضاجےئضاگ،ضاورض

 مضےکضدنضدصہقضایکضوگایضہکضاسضےنضوسایلضوکضیھبکضاخیلضںیہنضولاٹای۔سجضےنضدسضرحم

لسغضایکضوتضو ضومتضےکضالعو ضیسکضرمضضںیمضدنضاورضسجضےنضدسضرحممضےکض

سجضےنضدسضرحممضےکضدنضرسہمضاگلایضوتضاسضیکضآھکنضوپراضاسلضالتبمءضںیہنضوہاگ،ضاورض

ضآدمضاورضسجضےنضمیتیضےکضرسضرپضاہھتضریھپاضوگایضںیہنضدےھکضیگ،ض ضeہکضاسضےنضاوالدم

ضراھکضاےسضدسض ضاکضروز  ضاورضسجضےنضدسضرحممض ےکضامتمضومیتیںضےکضاسھتضیکینضیک،

زہارضرفوتشںضےکضرباربضوثابضدایضاجےئضاگ،ضاورضسجضےنضدسضرحممضضاکضروز ضراھکضاےسض
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زہارجحضورمع ضرکےنضواولںضاکضوثابضدایضاجےئضاگ،ضاورضسجضےنضدسضرحممضضاکضروز ضراھکض

ضاکضروز ضراھکضاسضاےسضزہارضدیہش وںضاکضوثابضدایضاجےئضاگ،ضاورضسجضےنضدسضرحممض

ےکےئلضاستضآامسونںضاکضارجضاھکلضاجےئضاگ،ضاورضایسضدنضاہللضاعتیلضےنضآامسنضوزن،ض

اہپھودنمسرضانبےئ،ضاورضدسضرحممضےکضدنضاہللضاعتیلضےنضرعشضوکضدیپاضایک،ضاورضدسض

وکض  eایک،ضاورضربجالیئضضحضوکضدیپادنضولرحممضےکضدنضملقضوکضانبای،ضاورضدسضرحممضےکض

وکضدسضرحممضےکضدنضااھٹای،ضاورضدسضضeدسضرحممضےکضدنضدیپاضایک،ضاورضرضحتضیسیعض

وکضابداشتہضاطعضیک،ضاورضایقتمضدسضرحممضےکضدنضوہیگ،ض  eرحممضےکضدنضامیلسنض

دسضرحممضےکضدنضیسکضرمضیضیکضایعدتضیکضوگایضہکضاسضےنضامتمضےنضصخشضضاورضسج

 ےکضرموضیںضیکضایعدتضیک۔ضeاوالدضآدمض

‘‘التوسعة على العيال’’ ےنضضlیہیضرواتیضاحظفضرعایقض

ںیمضاحظفض 1

 ےکضرطقیضےسضرختجیضیکضےہ۔ضlانبضوجزیض

 رواتیضرپضاہمئضاکضالکم

 اکضوقلضlاحظفضانبضوجزیض

ض ‘‘الموضوعات’’ lاحظفضانبضوجزی

ںیمضرختجیضرواتیضےکضدعبض 2

 رفامےتضںیہ:

ولقد أبدع من وضعه  ،وضعه هذا حديث ال يشك عاق  في’’ 

وهو قوله: وأول  ،وأتى فيه المستحي  ،ولم يستحيي ،وكشف القناع
                                                      

 . من الشاملة مخطوط، ۲التوسعة على العيال:رقم: 1

 ،الطبعة األولىرةالمنو نةالمدي ية ـالسلف بةت:عبد الرحمن محمد عثمان،المات،۸/۸۰۱الموضوعات: 2

 . ـه۱۴۲۵
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ألنه إنما يسمى  ،يوم خلق اهلل يوم عاشوراء، وهذا تغفي  من واضعه

 .إذا سبقه تسعة ،يوم عاشوراء

، وات واألرض والجبال يوم عاشوراءفيه خلق السم :وقال
 ،خلق التربة يوم السبت أن اهلل تعالىوفي الحديث الصحيح: 
 .وخلق الجبال يوم األحد

وفيه التحريف في مقادير الثواب الذي ال يليق بمحاسن 

الشريعة، وكيف يحسن أن يصوم الرج  يوما فيعطى ثواب من حج 

شرع، ولو ناقشناه على وهذا مخالف ألصول ال ؟وقت  شهيدا ،واعتمر

الثقاة، وكان مع لطال، وما أظنه إال دس في أحاديث  يء،بعد ش يءش

ن وال أحسب ذلك إال في المتأخرين، وإن كا ،الذي رواه نوع تغف 

وال يحتج  شيء،الزناد: ليس ب ييحيى بن معين قد قال في ابن أب

 ،عبد الرحمن :واسم ابنه ،عبد اهلل بن ذكوان :بحديثه، واسم أبي الزناد

، وقال أحمد: هو مضطرب الحديث، كان ابن مهدي ال يحدث عنه

وقال أبو حاتم الرازي: ال يحتج به، فلع  بعض أه  الهوى قد أدخله 

 .‘‘في حديثه

یسکضیھبضدنملقعضوکضاسضدحثیضےکضنمضڑھگتضوہےنضںیمضکشضںیہنضوہات،ضاورض

اسضےکضڑھگےنضواےلضےنضدبتعضااجیدضیکضےہ،ضاورضاسضےنضا ینضرپد ضدریضوخدضیکض

کیضاحملضزیچضےلضآایضےہ،ضےہ،ضاورضاےسضھچکضرشمضیھبضںیہنضآیئ،ضاورضو ضاسضںیمضا

دنضاہللضاعتیلضےنضدسضرحممضےکضدنضوکضضو ض)احمل(ہیضوقلضےہضہکضبسضےسضالہپاورض
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دیپاضایک،ضاورضہیضاسضڑھگےنضواےلضیکضتلفغضاکضہجیتنضےہ،ضویکہکنضاسضاکضانمضدسضرحممض

 ۔ضاسضےسضےلہپضونضدنضزگرضےکچضوہںہکبجضایسضوتقضوہاتکسضےہ

ےہضہکضدسضرحممضےکضدنضاہللضاعتیلضےنضآامسن،ضض)ڑھگےنضواےلضےن(اہکاورض

زنضاورضاہپھضدیپاضےئک،ضہکبجضحیحصضدحثیضںیمضےہ:ضاہللضاعتیلضےنضہتفہضےکضدنضیٹمضوکض

 دیپاضایک،ضاورضاوتارضےکضدنضاہپھضدیپاضےئک۔

ضرشتعیضےکض ضاسضںیمضوثابضیکضدقمارضںیمضایسیضرحتفیضےہضوجضاحمنسم اور

وہاتکسضےہضہکضاکیضدنضآدیمضروز ضرےھکضاورضضانمبسضںیہنضےہ،ضاورضہیضانمبسضےسیک

اےسضجحضوضرمع ضرکےنضواےل،ضاورضدیہشضضاکضوثابضدایضاجےئ؟ضاورضہیضزیچںیضرشتعیضےکض

ضارگضمہضاکیضےکضدعبضاکیضزیچضاکضانمہشقضرکںیضوتضابتضیبملض اوصلضےکضالخفضںیہ،

ضیہیضےہضہکضہیضدحثیضہقثضولوگںضیکضااحدثیضںیمض ضایخلضوت ضریما ضاور وہاجےئضیگ،

ضاسھتضاسھتضاسضوکضلقنضرکےنضواےلضںیمضاکیضمسقضیکض ضاور وھٹسنضدیضیئگضےہ،

تلفغضیھبضےہ،ضاورضریمےضایخلضںیمضہیضتلفغضاتمرخنیضںیمضوہیئضےہ،ضارگہچضییحیض

ءضےہ،ضاسضضlنبضنیعمض

ی

 

ےنضانبضایبضازلاندضےکضابرےضںیمضاہکضےہضہکضہیضسیلضب

ضاورضاوبضازلاندضاکضان مضدبعضاہللضنبضذوکانضےہ،ضاورضیکضدحثیضےسضااجتحجضہنضایکضاجےئ،

انضےسضدحثیضایبنضںیہنضضlاسضےکضےٹیبضاکضانمضدبعضارلنمحضےہ،ضانبضدہمیض

 lرفامےتضںیہضہکضرطضمبضادحلثیضےہ،ضاورضاوبضاحمتضرازیضضlرکےتضےھت،ضاورضادمحض

رپ ِتسضولوگںضےنضضوہیااجتحجضہنضایکضاجےئ،ضاشدیضہکضضعبضےسضرفامےتضںیہضہکضاسض

 ۔ضانضیکضدحثیضںیمضاےسضدالخضرکدایضےہ
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 اکضالکم  lویسیطضالعہمض

‘‘المصنوعة الآللئ’’ ےنضضlویسیطضالعہمض

ضlںیمضاحظفضانبضوجزیض 1

 ،ورجاله ثقات، موضوع’’ ےکضالکمضرپضاامتعدضرکےتضوہےئضہیضاافلظضذرکضےئکضںیہ:

ضہیضرواتی. ‘‘وركبه على هذا اإلسناد ،والظاهر أن بعض المتأخرين وضعه

ضاورضاظبرہضاتمرخنیضںیمضےسضیسکضےنض ضاورضاسضےکضراجلضہقثضںیہ، نمضڑھگتضےہ،

 اےسضڑھگاضےہ،ضاورضاسضرپضہیضدنسضوجھضدیضےہ۔

 اکضوقلضضlالعہمضانبضرعاقض

‘‘تنزيه الشريعة’’  lالعہمضانبضرعاق

ضlںیمضاحظفضانبضوجزیض 2

ض أدخ  على  :قال الذهبي :قلت’’ ےکضالکمضوکضلقنضرکےنضےکضدعبضےتھکلضںیہ:

وفي سنده أبو بار  ،فحدث به بسالمة باطن ،يارِشَأبي طالب العُ

وجوز  ،عمى بأخرة وقد ،]كذا في األص ، والصحيح: النجاد[ النجار

فيحتم  أن ياون هذا مما أدخ   ،الخطيب أن ياون أدخ  عليه شيء

 .‘‘واهلل أعلم ،عليه

ض ضانبضرعاق ضlںیمض)العہم ضذیبہ ضاوبضضl(اتہکضوہں: رفامےتضںیہضہک

ا رمیضضرپضاےسضدالخضایکضایگضےہ،ضاوہنںضےنضاےسضابنطضیکضالسیتمضےکضاسھتض َ

ی

ُس
ع
اطبلض

ایبنضرکدای،ضاورضاسضیکضدنسضںیمضاوبضرکبضاجندضےہ،ضاورضہیضآرخضرمعضںیمضانانیبضوہےئگضےھت،ض

                                                      

 الطبعةمةـ  بيروت،يدار الاتب العلت:أبو عبد الرحمن صالح بن محمد بن عويضة,،۸/9۴المصنوعة: الآللئ 1

 . هـ۱۴۱۴األولى

 دار الاتب العلميةـ  بيروت،صديق،ال،عبد اهلل محمد ت:عبد الوهاب عبد اللطيف،۱۴،رقم:۸/۱۵۱تنزيه الشريعة: 2

 هـ .۱۴۰۱الطبعة الثانية



 مجنپ()ہصحض  ۲۲۱

انضرپضوکیئضزیچضدالخضرکدیضیئگضےہ،ضذہلاضاامتحلضےہضضیکضوجتزیضےہضہکضlاورضبیطخض

 ہکضہیضاُنضدالخضرکد ضزیچوںضںیمضےسضوہ،ضواہللضاملع۔

ضlونھکلیضالعہمضدبعضایحل ‘‘اآلثار المرفوعة’’ ےنض

ضاحظفضانبضںیم 1

 ےکضالکضرپضاامتعدضایکضےہ۔ضlاورضالعہمضانبضرعاقضضlوجزیض

 اکالکمھ(ض۲۱۲)اوتملیفضض lاحظفضانبضہیمیتض

‘‘مجموع الفتاوى’’ lاحظفضانبضہیمیتض

 : ںیمضرفامےتضںیہ 2

 بنوا ،ةوقوم من المتسننة رووا ورويت لهم أحاديث موضوع’’ 

 ،القوم ذلك شعار به يعارضون ،اليوم هذا في شعارا جعلوه ما عليها

 في أعظم إحداهما كانت وإن ،ببدعة بدعة وردوا ،بباط  باطال فقابلوا

 .اإللحاد أله  وأعون ،الفساد

من اغتس  يوم عاشوراء الحديث الطوي  الذي روي فيه:  مث 

 ،من اكتح  يوم عاشوراء لم يرمد ذلك العام، ولم يمرض ذلك العام

ونحو ذلك  ،وأمثال ذلك من الخضاب يوم عاشوراء والمصافحة فيه

 ،فإن هذا الحديث ونحوه كذب مختلق باتفاق من يعرف علم الحديث

وإسناده على  ،أه  الحديث وقال: إنه صحيح وإن كان قد ذكره بعض

كما هو مبين في غير  ،فهذا من الغلط الذي ال ريب فيه ،شرط الصحيح

 .هذا الموضع
                                                      

 ،الطبعةدار الاتب العلميةـ  بيروت،ت:أبو هاجر محمد السعيد بن بيسيوني زغلول،9۴المرفوعة:ص:ثار اآل 1

 هـ .۱۴۰۵األولى

ـ .۱۴۸۵الطبعةـ المدينة، مجمع الملك فهد،بن قاسم ،ت:عبد الرحمن بن محمد۴/۵۱۴فتاوى:المجموع  2  ه
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 ،ولم يستحب أحد من أئمة المسلمين االغتسال يوم عاشوراء

وال ذكره أحد من علماء  ،وأمثال ذلك ،والخضاب ،وال الاح  فيه

إليهم في معرفة ما أمر اهلل به  ويرجع ،المسلمين الذين يقتدى بهم

 ،وال أبو بار ،وال فع  ذلك رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، ونهى عنه

 .وال علي ،وال عثمان ،وال عمر

وال ذكر مث  هذا الحديث في شيء من الدواوين التي صنفها 

وأحمد  ،وإسحاق ،ال في المسندات: كمسند أحمد ،علماء الحديث

وال في  ،وأمثالها ،وأبو يعلى الموصلي ،داالنيوال ،الحميديو ،بن منيع

وال في الاتب المصنفة  ،والسنن ،المصنفات على األبواب: كالصحاح

 ،وعبد الرزاق ،ووكيع ،مث  موطأ مالك :الجامعة للمسند واآلثار

 .‘‘وأمثالها ،وابن أبي شيبة ،وسعيد بن منصور

ںیہضاورضانضضھچکضریپوضاکرضولگضوخدضیھبضنمضڑھگتضااحدثیضرواتیضرکےت

ضیکضاینبدضرےھکض ضاےسیضآجضلکضےکضاعشر ضیھبضاجاتضےہ،ضنجضرپضو  ےکےئلضاےسضڑھگا

ضاسضاعشرضےکضزرہعیضضوہےئ ضو  ضاور ضوسضو ضںیہ، اسضوقمضےسضاعمرہضضرکےتضںیہ،

اقمہلبضرکےتضںیہضابلطضاکضابلطضےکاسھت،ضاورضدبتعضاکضردضرکےتضںیہضدبتعضےکض

ےسضڑبھضرکضےہ،ضاورضدحلمنیضاکضزاید ضاسھت،ضارگہچضانضںیمضاکیضاسفدضںیمضدورسےض

 اعمونضےہ۔

ےسیجضاکیضیبملضدحثیضےہ،ضسجضںیمضوقنملضےہ:ضسجضےنضدسضرحممضےکضدنض

لسغضایکضو ضاسضاسلضیسکضرمضضںیمضالتبمءضںیہنضوہاگ،ضاورضسجضےنضدسضرحممضےکضدنض
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ضںیہنضدےھکضیگ ض ضآھکنضاسضاسل ضاسضیک ضوت ضادمثضرسہمضاگلای ضاسضیسیجضدورسیض، اور

ہیضدحثیضاورض،ضدسضرحممضےکضدنضاضخبضاگلانضاورضاصمہحفضرکانوریغ  ضًالثم،ضرواایت

اسضیسیجضدرگیضرواایتضملعضدحثیضیکضرعمتفضرےنھکضواولںضےکضزندکیضاافتیقضوطرض

رپوھجیٹضاورضڑھگیضوہیئضںیہ،ضارگہچضضعبضالہضدحثیضےنضانضوکضذرکضایکضےہضاورضضحیحصض

ضطلغضےہ،ضسجضںیمضوکیئضکشضںیہنضاہکضےہ،ضاورضاانسد ضیلعضرشطضاحیحصلضاہکضےہ،ضہیضبس

 ےہ،ضاسیجضہکضاسضےکضالع ضدورسےضاقممضرپضہیضواضتحضےسضاتبضدایضایگضےہ۔

اورضاملسمونںضےکضاہمئضںیمضےسضیسکضےنضدسضرحممضےکضدنضلسغضرکےن،ض

رسہمضاگلےن،ضاضخبضاگلےنضاورضاسضیسیجضاایشءضوکضبحتسمضںیہنضاہکضےہ،ضاورضاےسضذرکض

نضاملعءضےنضنجضیکضادتقاءضیکضاجیتضےہ،ضاورضنجضیکضرطفضیھبضںیہنضایکضاملسمونںضےکضاُ 

روجعضایکضاجاتضےہضانضاایشءضیکضرعمتفضںیمضنجضاکضاہللضےنضمکحضدایضےہضاورضنجضےسض

 r  ےنضایک،ضہنضرضحتضاوبرکبملسو هيلع هللا ىلص بسضہنضروسلضاہللضاہللضےنضعنمضایکضےہ،ضاورضہیض

ضr ےن،ضاورضہنضیہضرضحتضیلعضr ےن،ضہنضرضحتضامثعنضضr ےن،ضہنضرضحتضرمعض

 ےنضایک۔

ضذرکضاملعےئضدحثیضیکضدمونضافینصتتضںیمضںیہکض ضاسضیسیجضدحثیضاک اور

ںیہنضےہ،ضہنضدنسمضبتکضںیم،ضےسیج:دنسمضادمح،ضدنسمضااحسق،ضدنسمضادمحضنبضعینم،ضدنسمض

دیمحی،ضدنسمضداالین،ضاورضدنسمضایبضیلعیضومیلص،ضاورضاسضیسیجضبتک،ضاورضاُنضبتکضںیمض

احصحضاورض،نن،ضاورضرپضفینصتضیکضیئگضںیہ،ضےسیج:ضوکرضںیہنضوجضاوبابضیکضرتبیتیھبضذم

 بیتضرپضفینصتضیکضیئگضںیہ،ضےسیج:ہنضیہضاُنضبتکضںیمضذموکرضےہضوجضدنسمضاورضآاثرضیکضرت

وعیک،ضفنصمضدبعضارلزاق،ض،ننضدیعسضنبضوصنمرضاورضفنصمضانبضضامکل،ضومطٔ  ضومطٔ 

 ایبضہبیش،ضاورضاسضیسیجضبتک۔
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 اکضالکمضضlانرصضادلنیضدیقشمضضانباحظفض

ضانرصضادلنیضدیقشمض ضضlاحظفضانبض اللفظ المارم ’’ ھ(ض۲4۱)اوتملیف

‘‘بفض  عاشوراء المحرم

ںیمضزریضثحبضرواتیضلقنضرکےنضےکضدعبضرفامےتض 1

 ںیہ:

فلقد تبوأ بيتا  ،قبح اهلل من وضعه وافتراه ،وهذا حديث موضوع’’ 

في جهنم يصير مأواه، وال تح  روايته إال لهتك حاله وإظهار المتهم 

وهو  ،ي المذكوررِشَوْمن بين رجاله، ورجال الحديث ثقات إال النُ

 .‘‘واهلل تعالى أعلم ،فإني أتهمه به ،أحمد بن منصور بن محمد بن حاتم

وھجٹضوبےنلضضضاورضہیضدحثیضنمضڑھگتضےہ،ضاہللضاعتیلضاسضےکضڑھگےن،اور

اورضاسض،ضواےلضاکضرُباضرکے،ضاسضےنضاانپضرھگضمنہجضںیمضانبضایلضےہ،وجضاسضاکضاکھٹانضےہ

رکےنضےکےئلضاورضضےبضاقنبضےسضرواتیضرکانضالحلضںیہنضےہضرگمضاسضےکضاحلضوک

اسضےکضراوویںضںیمضضمہتمضےکضاظرہضرکےنضےکےئل،ضاورضدحثیضےکضراجلضہقثضںیہض

رَشمیضےک،ضاورضو ض
ل
َ
ُ

 

ادمحضنبضوصنمرضنبضدمحمضنبضاحمتضےہ،ضںیمضاسضںیمضایسضوکضوساےئضن

 مہتمضاتھجمسضوہں،ضواہللضاملع۔

ضlاحظفضرعایقض  اکضالکمض

ض ‘‘التوسعة على العيال’’  lاحظفضرعایق

ںیمضزریضثحبضرواتیض 2

 رختجیضرکےنضےکضدعبضےتھکلضںیہ:

                                                      

 دار ابناهلل مشع  بن باني الجبرين،،ت:أبي عبد ۱۰۰ص:ابن ناصر الدين:  مجموع فيه رسائ  للحافظانظر  1

 . هـ۱۴۸۸،الطبعة األولىحزم ـ بيروت

 . مخطوط من الشاملة، ۲التوسعة على العيال:رقم: 2
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 عزيز، حسن حديث هذا: ناصر بنا الفض  أبو الحافظ قال’’  

 وهذا: قال، الصحيحين في أكثرهم عن أخرج وقد ثقات، ورجاله

 فضائ  في المقرئ النقاش بار أبو يرويه الذي الحديث من أحسن

]كذا في األص ، مجاهر عن نجيح، أبي ابن عن سفيان، عن عاشوراء،

 من أصح بإسناد سمعنا وما: قال عباس، ابن عن ،والصحيح: مجاهد[

 ولم صدق من ثواب أعطي به عم  ومن، المذكور اإلسناد هذا

 ناصر ابن عن الشهور فضائ  في الجوزي بن الفرج أبو وذكر، ياذب

 .انتهى الشيخين شرط على وإسناده صحيح، إسناد هذا: قال أنه أيضا،

، وأما الاتاب هذا في ناصر ابن كالم حااية على قتصرا هاذا

في الموضوعات: فرواه بسنده كما تقدم، ثم قال: هذا حديث ال يشك 

 .‘‘ في وضعه ... عاق 

ض’’  ضانرص ضالضفلضانب ضاوب ض]  lاحظف ض ضہیض[ھض۵۵۱اوتملیف رفامےتضںیہ:

ضاسضںیمضےسضارثکض‘‘نسحضزعزی’’ دحثیض ضاور ضاسضےکضراجلضہقثضںیہ، ضاور ےہ،

اورضہیضانسحضےہضاُسضرفامےتضںیہ:( lضےہ،ض)انبضانرصضنیحیحصضںیمضرختجیضیکضیئگ

دحثیضےسضےسجضاوبضرکبضاقنشضرقمیضےنضاعوشراءضےکضاضفلئضںیمضنعضایفسن،ضنعض

،ض)انبضےکضرطقیضےسضرواتیضایکضےہ qابعسانبضایبضحیجن،ضنعضاجمدہ،ضنعضانبض

اورضمہضےنضںیہنضانسضہکضاسضذموکر ضدنسضےسضزاید ضوکیئضضزمدی(رفامےتضںیہ:ضlانرصض

لمعضرکےضاگضوتضاےسضاُنضولوگںضاکضارجضدایضاجےئضاگضدنسضاحصضوہ،ضاورضوجضصخشضاسضرپض

وہنجںضےنضاسضیکضدصتقیضیک،ضاورضاسضیکضذکتبیضںیہنضیک،ضاورضاےسضاوبضارفلجضانبض

ےسضذرکضایکضےہضہکضےکضوحاہلضضlںیمضانبضانرصض‘‘اضفلئضوہشر’’ ےنضضlوجزیض
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 ۔ضہیضاانسدضحیحصضےہ،ضاورضاسضیکضاانسدضیلعضرشطضانیخیشلضےہ،ضایہتنو ضرفامےتضںیہ:

ےنضاسضاتکبضضlرفامےتضںیہ(ایسضرطحضانبضوجزیضضl)احظفضرعایقض

ض ضانرص ضانب ضضlںیم ضوجزی ضانب ضاتمہ ضےہ، ضایک ضاافتکء ضرپ ضالکم  ےنضضlےک

ضےہ:ںیمضاےسضایسضدنسضےسضرختجیضایک‘‘وموضاعت’’ ضرھپضرفامای یسکضضاسیجضہکضزگرا،

 ۔‘‘۔۔۔ضاعلقضوکضاسضدحثیضےکضنمضڑھگتضوہےنضںیمضکشضںیہنضوہات

ضےکضدعب ضاس ضرعایق ضlضاحظف ض، ضوجزی ضانب ضlاحظف ضض اتکبضض ’’ یک

ضےتھکلضںیہ: ‘‘وضاعتاومل ضرھپض وقال الشيخ تقي ’’ یکضلمکمضابعرتضالےئضںیہ،

وهذا هو الذي يجب  :الدين بن تيمية في الفتوى التي تقدم نق  بعضها

فإنه ال يستريب من تدبر هذا الاالم من المؤمنين أن هذا ال  ،القطع به

فضال عن أن يقول مث  هذا رسول اهلل صلى اهلل  ،يجوز أن يقوله مؤمن

ما  ،والفرية على اهلل تعالى وخلقه ،عليه وسلم، فإن فيه من المجازفات

 ال يجوز أن يذكر إال على وجه اإلناار.

قاله بناء على أن  ،ذكره ابن ناصروذكر كالما طويال، ثم قال: وما 

رأى ظاهر حال رجاله السالمة عنده، ولان هو من رواية الشيوخ 

ليس له ذكر في شيء من كتب الحديث المعروفة، وال هو  ،المتأخرين

 .‘‘ ....معروف من رواية علماء الحديث المتقدمين

ضخیشضیقتضادلنیضانبضہیمیتض’’  اکضضںیمضرفامےتضںیہضسج‘‘ اتفوی’’  lاور

ضاورضیہیضزیچضیعطقضوطرضرپضاثتبضےہ،ضویکہکنض ضعبضہصحضاملبقضںیمضلقنضوہاکچضےہ،

اامینضواولںضںیمضےسضوجضوکیئضیھبضاسضالکمضںیمضوغرضرکےضاگضوتضاےسضہیضکشضںیہنض
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ےنضملسو هيلع هللا ىلص  ہکیئضایسیضابتضروسلضاہللضرےہضاگضہکضہیضالکمضؤمنمضاکضںیہنضوہاتکس،ضہچضاج

الکٹضیکضابںیتضںیہ،ضاورضاہللضاعتیلضاورضولخمقضرپضضاراشدضرفامیئضوہ،ضویکہکنضاسضالکمضںیم

 ےہ،ضاسضاکضذرکضااکنرضےکضالعو ضاجزئضںیہنضےہ۔وھجٹضوبالضایگض

ضlرفامےتضںیہ(اورضانبضہیمیتضضl)احظفضرعایقض ضالکمضےنضتہبضوطلیض

ےنضذرکضایکضےہ،ضو ضاوہنںضےنضدنسضضlاورضوجضھچکضانبضانرصضذرکضایک،ضرھپضرفامےتضںیہ:

ضانبءضرپضاہکضےہ،ضنکیلض اتمرخنیضضہیضدحثیےکضراوویںضیکضاظرہیضاحتلضیکضالسیتمضیکض

ویشخضیکضرواتیضںیمضےسضےہ،ضاسضاکضذرکضدحثیضیکضرعموفضاتکوبںضںیمضںیہنضےہ،ض

 ۔‘‘اورضہیضدقتمنضاملعےئضدحثیضیکضرواتیضںیمضیھبضرعموفضںیہنضےہ۔۔۔

 رفامےتضںیہ:ضlایقضآرخضںیمضاحظفضرع

والحق ما قاله ابن الجوزي في الموضوعات، وابن تيمية من ’’ 

اورضقحضابتضویہض.‘‘لما فيه من الركة والمجازفات، واهلل أعلم ،موضوع

ضاورضانبضہیمیتض‘‘ وموضاعت’’ ےنضضlےہضوجضانبضوجزیض اکض  lںیمضیہکضےہ،

الکٹضےسضیہکضوہیئضاےسضنمضڑھگتضانہکضقحضےہ،ضاسضےئلضہکضاسضںیمضراکتکضاورض

 ابںیتضںیہ،ضواہللضاملع۔

ضlاحظفضذیبہض  اکضوقلضض

‘‘ميزان االعتدال’’  lذیبہاحظفض

ا رمیض 1 َ

ی

ُس
ع
ںیمضدمحمضنبضیلعضنبضحتفض

 ںیہ:ضےکضرتہمجضںیمضےتھکل

                                                      

 . المعرفة ـ بيروتدار ،،ت:علي محمد البجاوي۴9۴9رقم:،۴/۵۵۵ميزان االعتدال: 1
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فحدث بها  ،شيخ صدوق معروف، لان أدخلوا عليه أشياء’’ 

خیشضہیض.‘‘حديث موضوع في فض  ليلة عاشوراء :بسالمة باطن، منها

دصوقضرعموفضےہ،ضنکیلضولوگںضےنضاسضرپضھچکضزیچںیض)ااحدثی(ضدالخضرکدںیض

ضانضنمضڑھگتض ضےسجضاسضےنضالسیتمضابنطضےکضاسھتضرواتیضرکدایضےہ، ںیھت،

 یکضتلیضفضںیمضےہ۔ض ضیکضراتضااحدثیضںیمضو ضدحثیضیھبضےہضوجضاعوشر

 ےنضزریمضثحبضرواتیضلقنضیک،ضرھپضےتھکلضںیہ:ضضlاسضےکضدعبضاحظفضذیبہض

 تركوا كيف ،بغداد محدثي على هو إنما والعتب وضعه، من اهلل فقبح’’

ضرباض. ‘‘؟باطي األ هذه يرويي،ارِشَالعُ ضاسضےکضڑھگےنضواےلضاک اہللضاعتیل

ا رمیضوکضاےسیضیہضوھچھض َ

ی

ُس
ع
رکے،ضاتعبضدغبادضےکضدحمنیثضرپضےہ،ضاوہنںضےنضےسیکض

 ؟۔رھپےدایضہکضو ضہیضابلطضرواایتضلقنضرکاتض

ضlاحظفضانبضرجحضالقسعینض  اکضالکمضضض

ض ‘‘لسان الميزان’’  lاحظفضانبضرجحضالقسعینض

ضlںیمضاحظفضذیبہض 1 ض

 اکضالکمضلقنضرکےنضےکضدعبضرفامےتضںیہ:ضlاورضاحظفضانبضوجزیض

وأن  ،أنه عمي بأخرة :قلت: وقد تقدم في ترجمة النجاد’’  

وهذا التجويز محتم  في  ،الخطيب جوز أن ياون أدخ  عليه شيء

 ،فقد وثقه مالك ،وهو في حق ابن أبي الزناد بعيد ،حق العشاري أيضا

 .‘‘والعلم عند اهلل تعالى ،وعلق له البخاري بالجزم
                                                      

 الطبعة،سالمية ـ حلباإلبو غدة،ماتبة المطبوعات أ،ت:عبد الفتاح ۴۸۱۱،رقم:۴/۴۴۴لسان الميزان: 1

 . هـ۱۴۸۴األولى
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اجندضےکضرتہمجضںیمضہیضابتض(اتہکضوہں:lظفضانبضرجحضالقسعینضںیمض)اح 

یکضوجتزیضےہضہکضضlزگرضیکچضےہضہکضو ضآرخیضرمعضںیمضانانیبضوہےئگضےھت،ضاورضبیطخض

ا رمیضض َ

ی

ُس
ع
وہاتکسضےہضیسکضےنضاجندضرپضوکیئضزیچضدالخضرکدیضوہ،ضاورضاسضوجتزیضاکضاامتحلض

ےکضقحضںیمضیھبضوہاتکسضےہ،ضنکیلضانبضایبضازلاندضےکضقحضںیمضہیضوجتزیضدیعبضےہ،ضاسض

ہغیصضزجمضےکضاسھتضضlےنضانضیکضوتقیثضیکضےہ،ضاورضاخبریضضlےئلضہکضامکلض

 تضالےئضںیہ،ضوا ملعض دنضاہلل۔ًاقیلعتضانضیکضرواای

‘‘الدراية’’  lزینضاحظفضانبضرجحضالقسعینض

 حديث ومن’’ ںیمضرفامےتضںیہ:ض 1

]كذا في األص ،  الشونيزي منصور بن أحمد فيه ،لين بسند هريرة أبي

ا في ]كذ مختلف إسناد وهو ،عليه أدخ  فاأنه ،والصحيح: النُوْشَرِي[

ضrدحثیضاوبضرہری اورض. ‘‘قطعيا المتن لهذا [األص  ض دنسبضنیلضےہ،ضاسضںیمضض

رَشمادمحضنبضوصنمرض
ل
َ
ُ

 

ےہ،ضوگایضہکضاسضرپضاسضرواتیضوکضدالخضایکضایگضےہ،ضاورضیعطقضضیل ن

 وطرضرپضاسضنتمضیکضاانسدضفلتخمضںیہ۔

ضlاحظفضاخسویض  اکضوقلض

‘‘المقاصد الحسنة’’  lاحظفضاخسویض

 ںیمضرفامےتضںیہ: 2

فيه أحمد بن منصور  ،لين هومن حديث أبي هريرة بسند’’ 

 ،، فاأنه أدخ  عليه]كذا في األص ، والصحيح: النُوْشَرِي[ الشونيزي

دنسبضنیلضےہ،ض rاورضدحثیضاوبضرہری .‘‘وهو إسناد مختلق لهذا المتن قطعا

                                                      

 . بيروت ـ دار المعرفةعبد اهلل هاشم اليماني المدني،،ت:۱/۸۲۱:الدراية 1

 ـ  دار الاتب العلميةت:عبد اهلل محمد الصديق وعبد اللطيف حسن،،۱۰۲۴رقم:،۴۵۸المقاصد الحسنة:ص: 2

 . هـ۱۴۸۴ثانيةالطبعة ال،بيروت
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رَشماسضںیمضادمحضنبض
ل
َ
ُ

 

ضےہ،ضوگایوصنمرضن ہکضاسضرپضاسضرواتیضوکضدالخضایکضایگضےہ،ضضیل

 اورینیقیضابتضےہضہکضضاسضنتمضیکضاانسدضڑھگیضوہیئضےہ۔

ا رمیضاکضمکحض َ

ی

ُس
ع
 رواتیضرطبقیضاوبضاطبلض

،ضاحظفضانبضlاحظفضذیبہ،l)احظفضانبضوجزیض ‘‘نمضڑھگتضےہ’’  

ضlہیمیتض ضانرصضادلنیضدیقشمض، ضlاحظفضانبض ض، ضالعہمضlزینضاحظفضرعایق ،

ےنضاحظفضانبضضضlاورضالعہمضدبعضایحلضونھکلیضضl،ضالعہمضانبضرعاقضlویسیطض

ضاورضاحظفضانبضرجحضالقسعینضضlوجزیض ےنضاحظفضضlےکضالکمضرپضاامتعدضایکضےہ،

 ےکضالکمضرپضاامتعدضایکضےہ(۔ضlاورضاحظفضانبضوجزیضضlذیبہض

 (۔lاخسویضضاحظف) ‘‘ینیقیضابتضےہضہکضضاسضنتمضیکضاانسدضڑھگیضوہیئضےہ’’  

ےکضااستنبضملسو هيلع هللا ىلص اسضرواتیضوکضاسضرطقیضےسضیھبضروسلضاہللضضااحللص

 ےسضایبنضرکانضدر ِتسضںیہنضےہ۔

 قیقحتضاکضالخہصضاورضرواتیضاکضمکح

 آپضلیصفتضںیمضدھکیضےکچضںیہضہکضزریضثحبضرواتیضوکضفلتخمضرطقضےسض 

ضlاحظفضانبضوجزیض اورضl،ضاحظفضذیبہضlانرصضادلنیضدیقشمضانبضاحظفض،

 رقارضدایضےہ۔ےنضنمضڑھگتضlالعہمضوشاکینض

ضض ضضlاحظفضانبضوجزی ضاحظفضذیبہ ضاحظفضانبضرجحضضlاور ضرپ ےکضالکم

ض ضlالقسعین ضالعہمضویسیط ،lض ض، ضانبضرعاق ضالعہمضدبعضایحلضlالعہم اور

 lےنضیھبضاحظفضانبضوجزیضضlےنضاامتعدضایکےہ،ضزینضاحظفضرعایقضضlونھکلیض

 ےکضالکمضرپضاامتعدضایکضےہ۔ضlاورضاحظفضانبضہیمیتض
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ضضاحظف ضاسضنتمضیکضاانسدضڑھگیضرفامےتضںیہ:lاخسویض ینیقیضابتضےہضہکض

 ےہ۔ضوہیئ

 اہکضےہ۔ ‘‘ابلط،ضالضالص’’ ےنضاےسضضlاحظفضانبضابحنض

 ےنضاےسضضlاورضالعہمضدمحمضنبضدروشیضوحتضضlاحظفضانبضمیقضاوجلزہیضض

یضضlرقارضدایضےہ،ضالمضیلعضاقریض‘‘ابلط’’  
ی
ج

ےنضاحظفضانبضمیقضضlاورضالعہمضاقؤ

ملسو هيلع هللا ىلص ،ضرہبضوصرتضاسضرواتیضوکضضروسلضاہللضلضرپضاامتعدضایکضےہےکضوقضlاوجلزہیض

 ےکضااستنبضےسضایبنضرکانضدر ِتسضںیہنضےہ۔

 امہضونٹ:

ضضeرضحتضومیسضاسضدنضواحضضرےہضہکضاعوشر ضےکضدنضروز ضاورضاسضاکضوثاب،ض 

رفوعنضاکضاےنپضرکشلضایسضدنضاورضینبضارسالیئضاکضرفوعنضےکضرکشلضےسضاجنتضاپان،ضاورض

حیحصضااحدثیضےسضاثتبضےہضتیمسضرغقضوہان

1
 ۔

                                                      

 حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا هشيم، عن أبي بشر، عن سعيد’’ںیمضرختجیضرفامےتضںیہ:ضض‘‘حیحصض’’ا ینضضضl ااممضملسم 1

بن جبير، عن ابن عباس رضي اهلل عنهما، قال: قدم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم المدينة، فوجد اليهود 

فسئلوا عن ذلك؟ فقالوا: هذا اليوم الذي أظهر اهلل فيه موسى وبني إسرائي  على  ،يصومون يوم عاشوراء

 .فأمر بصومه ،فرعون، فنحن نصومه تعظيما له، فقال النبي صلى اهلل عليه وسلم: نحن أولى بموسى منام

عباس وحدثني ابن أبي عمر، حدثنا سفيان، عن أيوب، عن عبد اهلل بن سعيد بن جبير، عن أبيه، عن ابن 

فوجد اليهود صياما، يوم عاشوراء، فقال  ،رضي اهلل عنهما، أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قدم المدينة

الوا: هذا يوم عظيم، أنجى اهلل فيه فق ؟لهم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: ما هذا اليوم الذي تصومونه

ه، فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه موسى وقومه، وغرق فرعون وقومه، فصامه موسى شارا، فنحن نصوم

)الصحيح  ‘‘فصامه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، وأمر بصيامه ،وسلم: فنحن أحق وأولى بموسى منام

 الطبعة األولى،دار الاتب العلمية ـ بيروت،ت:محمد فواد عبد الباقي،۱۱۴۰رقم:،۴9۵،۴9۵لمسلم:ص:

 .هـ(۱۴۱۸
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ضہیضیھبضضواحضضرےہضہکضزریمضثحبضلصفمضرواتیضےکضضعبضیمانضضعبضاتنیعب

اورانضےکضدعبضاقبطتضواولںضےسضانضےکضوقلضےکضوطرضرپضوقنملضںیہ،اہیںضانض

 ۔ضےسضیفضااحللضرعتضضںیہنضایکضاجضراہ

 

iI 

 

  

                                                                                                          

مير، قاال: حدثنا أبو أسامة، عن أبي عميس، عن قيس بن مسلم، عن وحدثنا أبو بار بن أبي شيبة، وابن ن’’

طارق بن شهاب، عن أبي موسى رضي اهلل عنه، قال: كان يوم عاشوراء يوما تعظمه اليهود، وتتخذه عيدا، 

ت:محمد فواد ،۱۱۴۱رقم:،۴9۵)الصحيح لمسلم:ص:‘‘فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: صوموه أنتم

 هـ(.۱۴۱۸الطبعة األولى،ب العلمية ـ بيروتالاتدار ،عبد الباقي

وحدثنا الحسن بن علي الحلواني، حدثنا ابن أبي مريم، حدثنا يحيى بن أيوب، حدثني إسماعي  بن ’’

أمية، أنه سمع أبا غطفان بن طريف المري، يقول: سمعت عبد اهلل بن عباس رضي اهلل عنهما، يقول: حين 

إنه يوم تعظمه اليهود  !قالوا: يا رسول اهلل ،وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامهصام رسول اهلل صلى اهلل عليه 

قال:  ،فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: فإذا كان العام المقب  إن شاء اهلل صمنا اليوم التاسع ،والنصارى

 ،۱۱۴۴رقم:،۴9۴)الصحيح لمسلم:ص:‘‘فلم يأت العام المقب ، حتى توفي رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

 هـ(.۱۴۱۸ الطبعة األولى،دار الاتب العلمية ـ بيروت،ت:محمد فواد عبد الباقي

وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي، وقتيبة بن سعيد، جميعا عن حماد، قال يحيى: أخبرنا حماد بن زيد، ’’

وصيام يوم .. .سلمعن غيالن، عن عبد اهلل بن معبد الزماني، عن أبي قتادة: رج  أتى النبي صلى اهلل عليه و

ت:محمد ،۱۱۵۸رقم:، ۲۱9)الصحيح لمسلم:ص:‘‘عاشوراء أحتسب على اهلل أن يافر السنة التي قبله

 هـ(.۱۴۱۸الطبعة األولى،دار الاتب العلمية ـ بيروت،فواد عبد الباقي
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 ربمنرواتیض

 اکضڈاوکضےسضافحتظضیکضامنزضںیمضضضrاکحتی:ضاوبقلعمضاترجاحصیب

 اکیضاخصضداعضرکان،ضاورضرفہتشضاکضاسضڈاوکضوکضزین ضےسضلتقضرکان۔

 اسضےکض lاحظفضذیبہضایبنضںیہنضرکےتکس،ضزینضدشدیضفیعضضےہ،مکح:ض

 رفامےتضںیہضہکضہیضبیجعضدحثیضےہ۔ابرےضںیمض

 اوبضرضنضدمحمضنبضاسبئضیبلکضاکضرطقی  :ہیضرواتیضدوضرطقیضےسضوقنملضےہ

 ومیسضنبضاجحجضرمسدنقیضاکضرطقی۔ 

 اسبئضیبلکضاکضرطقیضاوبضرضنضدمحمضنب

‘‘الهواتف’’ lایبضادلاینضاحظفضانبض

  ےتھکلضںیہ:ںیمض 1

ر بن زياد يْهَأخبرني فُ ،حدثنا عيسى بن عبد اهلل التميمي’’ 

 ،عن الالبي وليس بصاحب التفسير ،عن موسى بن وردان ،األسدي

كان رجال من أصحاب النبي  :قال ،عن أنس بن مالك ،عن الحسن

وكان تاجرا يتجر  ،صلى اهلل عليه و سلم من األنصار يانى أبا معلق

كذا في ],د وورعاوكان يزن بسد ،يضرب به في اآلفاق ،بماله ولغيره

فلقيه لص  ،فخرج مرة [وكان ناساا ورعا وفي بعض الطرق:،,األص 

ما تريد إلى  :قال ،له ضع ما معك فإني قاتلك :فقال ،مقنع في السالح

                                                      

 فاض  بن خلف الحمادة الرقي،دار اطلس الخضراء ـ الرياض،الطبعةت:،۱۸۸۸۰رقم:،۵/۴9۱الهواتف: 1

 . هـ۱۴۴۴األولى
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 :قال ،أما المال فلي ولست أريد إال دمك :فقال ،شأنك بالمال ,،دمي

 :قال ،ص  ما بدا لك :قال ,أما إذا أبيت فذرني أصلي أربع ركعات

 :فاان من دعائه في أخر سجدة أن قال ،فتوضأ ثم صلى أربع ركعات

أسألك بعزك الذي  !عال لما يريديا ودود يا ذا العرش المجيد يا ف

وبنورك الذي مأل أركان عرشك أن  ،يضاماليرام وملاك الذي ال

 .ثالث مرار ،أغثني !أغثني يا مغيث !يا مغيث،تافيني شر هذا اللص

فإذا هو بفارس قد أقب  بيده حربة  ،دعا بها ثالث مرات :قال 

 ,فلما بصر به اللص أقب  نحوه فطعنه فقتله ،واضعها بين أذني فرسه

فقد أغاثني اهلل  ،قال من أنت بأبي أنت وأمي ،قم :ثم أقب  إليه فقال

دعوت بدعائك األول  ،الرابعة أنا ملك من أه  السماء :قال ،بك اليوم

ثم دعوت بدعائك الثاني فسمعت ,،عقعةقفسمعت ألبواب السماء 

 ،دعاء ماروب :فقي  لي ،ثم دعوت بدعائك الثالث ،أله  السماء ضجة

 .فسألت اهلل تعالى أن يوليني قتله
فاعلم أنه من توضأ وصلى أربع  :قال أنس رضي اهلل عنه 

 .‘‘و غير ماروبأركعات ودعا بهذا الدعاء استجيب له ماروبا كان 
ےکضاکیضااصنریضملسو هيلع هللا ىلص آپضرفامےتضںیہضہکض rرضحتضاسنضنبضامکلض

یھت،ضاورضو ضاترجاھتضو ضاےنپضضاورضدورسوںضےکضr تینکضاوبقلعمضاحصیبضےھتضنجضیک

 اترجضابعدتضزگارضrاملضےسضداینضںیمضرھبضںیمضرھپضرکضاجترتضرکاتاھت،ہیضاوبضقلعم

اجترتضیکضرغضضےسضرفسضںیمضےلکنضااچکنضrاھت،اکیضرمہبتضاوبقلعمض رپزیہاگر

بْا رضےسضسیلضاھت،ضڈاوکضےنضا

ی

 ھن

ہ

ےسضاہک،وجضضrوبضقلعمڈاوکضےسضآانمضاسانمضوہاضوجضہکض
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 rںیمضںیہمتضلتقضرکےنضواالضوہ،اوبقلعمض،ضھچکضاہمترےضاپسضےہضاےسضرھکضدو

ےنضاہکضںیہمتضریمےضوخنضےسضایکضرغضضےہ؟ںیہمتضوتضاملضےسضبلطمضےہ،ضڈاوکض

ےنضاہک:اہجںضکتضامضلضاکضقلعتضےہضو ضوتریماضےہ،اورضریماضدصقمضرصفضںیہمتضلتقض

ںیہنضامےتنضضوتضاینتضتلہمضدوضہکضںیمضاچرضرتعکضضےنضاہکضہکضارگمتضrرکانضےہ،اوبقلعم

ےنضضrاوبضقلعم: امنزضڑپھضولں،ڈاوکضےنضاہکضہکضانتجضاچےہضڑپھضےل،راویضےنضاہک

يا ’’ ووضضایکضاورضاچرضرتعکضڑپ ی،اورضاوہنںضےنضاےنپضآرخیضدجس ضںیمضہیضداعضڑپ ی:

 ,يرامأسألك بعزك الذي ال !ودود يا ذا العرش المجيد يافعال لمايريد

وبنورك الذي مأل أركان عرشك أن تافيني  ,،يضاموملاك الذي ال

 ہیضداعضاوہنںضےنضنیتضدہعفضڑپ ی۔.‘‘شر هذا اللص يا مغيث أغثني

ااچکنضاکیضصخشضڑھگوسارضومندارضوہاضسجضےکضاہھتضںیمضوھچاٹضزین ضاھت،ضوجضض

اسضصخشضےنضوھگھےضےکضدوونںضاکونںضےکضدرایمنضراھکضوہاضاھت،ضبجضڈاوکضےنض

ضوکضداھکیضوتضاسضیکضرطفض،اکپ،ضاسضصخشضےنضزینےضےسضڈاوکضرپض ہلمضایکضاورضاسضصخش

ضلتقضرکدای،رھپضاوبقلعمض ضضrاسضوک ضیک ضاوبضقلعمرطفضوتمہجضوہا ےسضضrاور

ےنضاہکضآپضوکنضںیہ؟ریمےضامںضابپضآپضرپضضrاہک:ڑھکےضوہاجؤ،ضاوبقلعم

ضاسضےنضاہک ضآپضیکضوہجضےسضاہللضےنضریمیضدمدضرفامیئضےہ، ہکضںیمضضرقابنضوہں،

وچےھتضآامسنضےکضرفوتشںضںیمضےسضاکیضرفہتشضوہں،ضبجضمتضےنضیلہپضدہعفضداعضیکض

وتضںیمضےنضآامسنضےکضدروازوںضیکضڑکڑکاٹہضینس،رھپبجضمتضےنضدورسیضرمہبتض

اکپراضوتضںیمضےنضآامسنضواولںضیکضخیچضواکپرضینس،رھپضبجضمتضےنضرسیتیضرمہبتضداعضںیمض

ضیکضاکپرضےہ،وتضںیمضےنضاہللضاعتیلضےسضدروخا ِتسضاکپراضوتضھجمضےسضاہکضایگضہکضیسکضدردنم

 ۔ضیکضےھجمضاسضڈاوکضےکضلتقضاکضاایتخرضدےضدےئجی
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وجضصخشضووضءضرکے،ضاورضض،رفامےتضںیہضہکضوغرضےسضونسضrرضحتضاسنض

اچررتعکضامنزضڑپےھضاورضہیضداعضڑپےھ،ضوتضاسضیکضداعضوبقلضیکضاجےئضیگضوخا ضو ضفیلکتض

 ںیمضالتبمضوہضایضہنضوہ۔

ض ضادلاین ضانبضایب ‘‘مجابوالدعوة’’ ےنضlاحظف

ضرواتیضںیم 1 ضیھبضہی

 رختجیضیکضےہ۔ض

ضےکضرطقیضےسضہیضرواتیضاحظفضاوبضااقلمسضانبضوکشبالضlاحظفضانبضایبضادلاینض

‘‘المستغيثين باهلل عند المهمات والحاجات’’ ےنضضlادنیسلض

ںیم،ض 2

ضادلنیضدقمیسض ‘‘الترغيب في الدعاء’’ےنضضlاحظفضایضء

كتاب  ’’ اور  3

‘‘والشدة للارب العدة

ضض 4 ضںیمضاور كرامات  ’’ ےنlاحظفضاوبااقلمسضالاکلیئض

‘‘أولياء اهلل

ںیمضرختجیضیکضےہ 5

6
 ۔

ضlہیضرواتیضاحظفضانبضاالریثض ض ‘‘أسد الغابة’’ ےنیھبضض

ض 7 ںیمضاوبضقلعمض

                                                      

 ،دار اطلس الخضراء ـ الرياض،الطبعةفاض  بن خلف الحمادة الرقي،ت:9۴۵۲رقم:،۵/۸۴۴:مجابوالدعوة 1
 . هـ۱۴۴۴األولى

 . المجلس األعلى لألبحاث العلميةمانويال مارين،ت:،۱۰:ص:المستغيثين باهلل 2

ـ .۱۴۱۵الطبعة األولى ،ـ بيروت دار ابن حزم,فواز أحمد زمرليت:،۵۱رقم:،۱/۱۰۴:الترغيب في الدعاء 3   ه

 الطبعة األولى،ـ القاهرةدار المشااة ،ياسر بن إبراهيم بن محمدت:،۴۸رقم:،۱/۴۸:كتاب العدةللارب والشدة 4
 . هـ۱۴۱۴

 الطبعة الثانية،دار طيبةـ  السعودية،أحمد بن سعد بن حمدان الغامديت:،۱۱۱رقم:،۵/۱۵۵:كرامات أولياء اهلل 5
 . هـ۱۴۱۵
ےکضوحاےلضےسضذرکضرکضےکضرفامےتضںیہضہکضاےسضض‘‘ۃضمجابو الدعو’’ذموکر ضرواتیضاحظفضانبضادلاینضیکضض lاحظفضانبضنقلمزینض 6

 ت:خالد الرباط،،۸9/۸۴۴:التوضيح لشرح الجامعںیمضرواتیضایکضےہ،ضدےئھکی:‘‘كتاب الوظائف’’ ےنضضضlاوبضاخیشلضااہبصین
 . هـ۱۴۸9النوادر ـ دمشق،الطبعة األولى دار

ـ بيروتعادل أحمد عبد الموجود،ض وعلي محمد معوت:،۵۸۵۲رقم:،۵/۸۲9سد الغابة:أ 7  ،دار الاتب العلمية 
 . هـ۱۴۸۴الثانية الطبعة

  یکضدنسضالمہظحضوہ: ‘‘أسد الغابة’’
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ےکضرتہمجضںیمضایسضدنسضےسضرختجیضیکضےہ،نکیلضاسضںیمضرفقضیھبضضrااصنریض

 وموجدضےہ،سجضاکضذرکضآےگضآےئضاگ۔ض

 رواتیضرپضاہمئضاکضالکم

‘‘تجريدأسماء الصحابة’’  lاحظفضذیبہض

 ںیمضےتھکلضںیہ: 1

لان له حديث عجيب, [والصحيح أبو معلق كذا في األص ،] أبومعق ’’ 

 .‘‘وليس بثقة, وهو في كتاب مجابي الدعوة ،في سنده الالبي

رفامےتضںیہضاتمہضضlااصنریضیکضدحثیضبیجعضےہ،احظفضذیبہضضاوبقلعم

ضدنسضںیمضیبلکضےہ ضرواتیضیک ض، ضدحثیضاتکب‘‘سیلضہقثب’’ وج ضہی اجمیبض’’ےہ،اور

 ںیمضوموجدضےہ۔‘‘ادلوعۃ

 امہضونٹ:

ضlواحضضرےہضہکضاظبرہاحظفضانبضایبضادلاینض  ض یکضدنسضںیمضوموجدضانضےکضخیشضض

یسیعضنبضدبعاہللضیمیمتضاکضہیضانہکضےہضہکضدنسضاکضراویضیبلک،اصبحضریسفتضںیہنضےہ،ضنکیلض

ضlاحظفضانبضاالریثض ض ضراویضدمحمضنبضدبعاہللضریقضےنیھبضیہیضض یکضدنسںیمضوموجد

ضےہ،ےسضلقنضیکض ْرر
ہ ن
ف

رواتیضیسیعضیمیمتضےکضخیشضییحیضنبضزایدضادسیضنجضاکضبقلض

ینعیضہیض،ضضانضدمحمضنبضدبعاہللضریقضےنضدنسضےکضراویضیبلکضوکضمًلً ا ضیبلکضاہکضےہےہ،نکیل

                                                                                                          

أخبرنا أبو موسى، كتابة، أخبرنا الحسن بن أحمد، أخبرنا الفض  بن محمد ,: أبو معلق األنصاري(س)’’

بن سعيد أبو النصر المعدل، حدثنا عبد اهلل بن محمد أبو الشيخ، أخبرنا خالي أبو محمد عبد الرحمن بن 

محمود بن الفرج، أخبرنا أبو سعيد عمارة بن صفوان، أخبرنا محمد بن عبد اهلل الرقي، أخبرنا يحيى بن 

 معلقزياد، أخبرنا موسى بن وردان، عن الالبي، عن أبي صالح، عن أنس بن مالك أن رجال كان يانى أبا 

 .‘‘ .ي..األنصاري خرج في سفر من أسفار
 . المعرفة ـ بيروت دار،۸۴۴9رقم:،۸/۸۰۴:تجريد أسماء الصحابة 1
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ںیہنضاہکضہکضہیضیبلک،ضاصبحضریسفتضںیہنضےہ،زینضیبلکضےکضدعبضراویضاوباصحلضوکضیھبض

ضےہ،وجضیبلکضاصبحضریسفتضاکضوہشمرضرمویضہنعضراویضےہ،اسضےسضولعممض ذرکضایکض

ضlضدشدیضرجموحضراویضےہ،ضزینضاحظفضذیبہضوہاتضےہضہکضہیضوہشمرضیبلکضاصبحضریسفت

 اہکضےہ۔ ‘‘یبلکضسیلضہقثب’’ ےنضیھبضاےس

ضlااحللصضدنسضںیمضوموجدضیبلکضوخا ضو ضاصبحضریسفتضوہضایضوکیئضاور،ضاحظفضذیبہض

ےہ،اسضےسضولعممضوہاضہکضہیضیبلکضانضےکضزندکیضدشدیض‘‘سیلضہقثب’’ ےکضزندکیض

ضانضےکضزندکیضہی یھبضےہ،انچہچنضاےسض‘‘دحثیضبیجع’’ فیعضضراویضےہ،زینض

 ایبنضولمعضےسضارتحازضرکانضاچےیہ۔

ینمضضضوطرضرپضذلیضںیمضیبلکضاصبحضریسفتضاورضانضےکضخیشضاوبضاصحلضےکضاوحالض

 اہمئضرجحضودعتلیضےکضاوقالضیکضروینشضںیمضےھکلضاجرےہضںیہ۔

 ھ(ضےکضابرےضںیمضاہمئضےکضاوقال۲4۲یفضضاوتملاوبضرضنضدمحمضنبضاسبئضیبلکضوکیف)

ض ضlاحظفضایفسنضوثریض ك  شيء أحدث  :قال الالبي’’ رفامےتضںیہضض

یبلکضےنضاہکضہکضرہو ضےشضوجضںیمضضاوباصحلضےسضلقنضض.‘‘عن أبي صالح فهو كذب

رکاتوہںضو ضوھجیٹضےہ

 ۔ 1

ضlانبضابحنضضاحظف  .الدين في مذهبه الالبي هذا’’ رفامےتضںیہ:ضض

‘‘وصفه في اإلغراق إلى يحتاج أن من أظهر فيه الاذب ووضوح

2. 
                                                      

 دار الاتب العلميةمحمد معوض،ت:عادل أحمد عبد الموجود وعلي ،۱۵۸۵،رقم:۴/۸۴۴:ضعفاءالالاام  في  1

 . بيروت ـ

 . هـ۱۴۱۸،الطبعةاألولىبيروت ـمعرفة لدار اإبراهيم زايد،ت:محمود،۸/۸۵۴:المجروحين 2
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ضواحضضےہضہکضانضےکض ضوھجٹضاسضدقر ہیضےہضیبلکضاکضذمبہ،یبلکضیکضرواایتضںیمض

 اوحالضیکضلیصفتضںیمضاجےنضیکضرضورتضیہضںیہنضےہ۔

ض ‘‘كذاب’’ : رفامےتضںیہضضضlاحظفضوجزاجینض

1  . 

‘‘ساقط ،كذاب ،ليس بشيء ’’ :رفامےتضںیہضضlااممضییحیضنبضنیعمض

2. 

ض ض ضlاحظفضزادئ  ض، ضlاوراحظفضامیلسنضیمیتضlااممضثیلض  رفامےتںیہ:ض

‘‘و ضذکابضےہ’’

 ۔ 3

‘‘ساقط ،كذاب ’’ : رفامےتضںیہضضlاحظفضدعسیض

4 . 

‘‘متروك ’’ : رفامےتضںیہضضlاحظفضدارینطق

5 . 

ض محمد بن السائب الالبي عن ’’ : ےتھکلضںیہضضضlاحظفضاوبضمیعنضااہبصینضض

‘‘أحاديثه موضوعة، أبي صالح

اوباصحلضےکضااستنبض،ضدمحمنبضاسبئضیبلک .6

 ےسضنمضڑھگتضرواایتضلقنضرکاتضےہ۔

ضlاحظفضانبضدعیض ضض سفيان  يوقد حدث عن الالب’’ رفامےتضںیہ:
                                                      

 . بيروت ـ دار المعرفةالبجاوي، محمد علي،ت:۴۵۴۴،رقم:۴/۵۵9االعتدال: ميزان 1

 الطبعة،بيروت ـ الاتب العلميةدار قاضي، ت:عبداهلل،۸99۲،رقم:۴/۵۸البن الجوزي، الضعفاءوالمتروكين 2

 . هـ۱۴۰۵األولى

 الطبعة،بيروت ـ دار الاتب العلميةقاضي، ت:عبداهلل،۸99۲،رقم:۵۸/ ۴البن الجوزي، الضعفاءوالمتروكين 3

 . هـ۱۴۰۵األولى

الطبعة ،بيروت ـ دار الاتب العلميةقاضي، ت:عبداهلل،۸99۲،رقم:۵۸/ ۴البن الجوزي، الضعفاءوالمتروكين 4

 . هـ۱۴۰۵األولى

 . بيروت ـ دار المعرفةالبجاوي، محمد ،ت:علي۴۵۴۴،رقم:۵۵9/ ۴االعتدال: ميزان 5

 . هـ۱۴۰۵الطبعة األولى،هرهقاال ـ الثقافة فاروق حمادة،دارت:،۸۱۰،رقم:۱۴۲:ص:كتاب الضعفاء 6



 ۲۵۵  مجنپ( )ہصح

وشعبة وجماعة، ورضوه في التفسير، وأما في الحديث فعنده مناكير، 

 .‘‘وخاصة إذا روى عن أبي صالح، عن ابن عباس

ض ضوثری ضlیبلکضےسضایفسن ضl ہبعش، ضاکیضامجتعضےنضض ضاہمئضیک اور

اہتبلضااحدثیض،ضہیضرضحاتضانضیکضریسفتضےسضرایضضرےہضںیہ،ضرواتیضلقنضیکضےہ

ضایبضاصحلضنعضانبضابعسض ضqںیمضانضےکضاہںضانمریکضںیہ،ضاخصضرکضبجضو  ےکضض

رطقیضےسضرواتیضلقنضرکے

 ۔ض 1

‘‘ورمي بالرفض ،متهم بالاذب’’ : رفامےتضںیہضضlاحظفضانبضرجح

2. 

 ابذانضاوباصحلضومیلضامضاہینابذامضاوضض

كان مجاهد ينهى عن تفسير  :  ’’رفامےتضںیہضlالعہمضرمعونبضسیق

‘‘أبي صالح

 اوباصحلضیکضریسفتضےسضعنمضرفامےتضےھت۔،ضضlاجمدہضض. 3

 صحابناأ من حداأ رأ لم’’ : رفامےتضںیہضlااممضییحیضنبضدیعسضاطقن
 يقول الناس من حداأ سمعت وما ،هانئ مأ مولى صالح باأ ترك
‘‘عثمان بن اهلل عبد وال زائدة وال شعبة يتركه ولم,،شيئا فيه

4 . 

اےنپضااحصبضںیمضےسضیسکضوکضںیہنضداھکیضہکضاوہنںضےنضاوباصحلضومیلضےنضںیمض

امضاہینضوکضرتکضایکضوہ،اورضہنضںیمضےنولوگںضںیمضےسضیسکضوکضےتہکضوہےئضانسضہکضاسضںیمض

                                                      

 . بيروت ـ البجاوي،دار المعرفة محمد ،ت:علي۴۵۴۴،رقم:۴/۵۵۲االعتدال: ميزان 1

 . هـ۱۴۱۱،الطبعة الثالثةسوريا ـ الرشد دارعوامة، ت:محمد،۵9۰۱، قم:۴۴9:ص:التهذيب تقريب 2

الثانية  بيروت،الطبعة ـالعلمية  الاتب دارت:مصطفى عبد القادر أحمد عطا،،۱9۲۲،رقم:۸/۱۸۲الابير: التاريخ 3

 . هـ۱۴۸9

 . هـ۱۴۴۸األولى الطبعة،بيروت ـ العلمية الاتب دار،۱۴۱۵رقم:،۸/۴۴۸:والتعدي  الجرح 4
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 دبعاہللضنبضامثعنضےنضرتکضںیہنضایک۔زادئ ضاورض،ضاورضاےسہبعش،ضوکیئضابتضےہ

ضlااممضادمحضنبضلبنحض ابن مهدي  كان عبد الرحمن ’’  رفامےتضںیہ:ض

‘‘باذام ترك حديث أبي صالح

ےنضاوباصحلضضlدبعارلنمحضنبضدہمیض. 1

 ۔ضیکضدحثیضوکضوھچھدایاھتابذامض

 ليس أم هانئ مولى صالح أبو:  ’’رفامےتضںیہضlااممضییحیضنبضنیعمض
 الالبي غير عنه روى وإذا ،بشيء فليس الالبي عنه روى فإذا ،بأس به

ٔ س’’ اوباصحلضومیلضامضاہینض .2‘‘ ...بأس به فليس ےہ،ارگضاسضےسض‘‘سیلضہبضب 

 ض’’ رواتیضلقنضرکےضوتضہی]دمحمضنبضاسبئ[یبلک

ی

 

ارگضاسضےسضیبلکض،اہتبلضےہ‘‘سیلضب

ٔ ’’ ےکالعو ضوکیئضصخشضرواتیضلقنضرکےضوتضہی  ۔‘‘۔۔۔ضےہ‘‘س سیلضہبضب 

ض  ,،الحديث صالح باذان صالح بوأ:  ’’رفامےتضںیہضlاحظفضاوباحمتض
اصحلضادحلثیضےہ،انضیکض،ضاوبضاصحلضابذان. 3‘‘به يحتج وال حديثه ياتب

 ۔ضدحثیضیھکلضوتاجےئضیگضرگمضانضےسضااجتحجضںیہنضایکضاجےئضاگ

‘‘بثقة ليس’’  وکاوباصحلضےنضابذامضضضlااممضاسنیئضض

 اہکضےہ۔ض  4

 یبلکضاکضمکحضرواتیضرطبقیم 

رفامےتضںیہضہکضہیضبیجعضدحثیضےہ،ضاسضیکضدنسضںیمضیبلکضضlاحظفضذیبہض

ضدشدیضفیعضضےہ،ضےہ‘‘سیلضہقثب’’ ےہ،ضوجض ضہیضرواتیضاسضرطقیضےکضاسھتض ،ذہلا

                                                      

 . هـ۱۴۴۸األولى الطبعة،بيروت ـ العلمية الاتب دار،۱۴۱۵رقم:،۸/۴۴۸:والتعدي  الجرح 1

 . هـ۱۴۴۸األولى الطبعة،بيروت ـ العلمية الاتب دار،۱۴۱۵رقم:،۸/۴۴۸:والتعدي  الجرح 2

 . هـ۱۴۴۸األولى الطبعة،بيروت ـ العلمية الاتب دار،۱۴۱۵رقم:،۸/۴۴۸:والتعدي  الجرح 3

 . هـ۱۴۲۸ األولى الطبعةبيروت، ـ البجاوي،دار المعرفة محمد ،ت:علي۱۱۸۱،رقم:۸9۵/ ۱االعتدال: ميزان 4
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 ۔در ِتسضںیہنضےہ اےسضایبنضرکان

 ومیسضنبضاجحجضرمسدنقیرواتیضرطبقیض

الرسالة ’’  lالعہمضاعرفضابہللضاوبضااقلمسضدبعضارکلمیضنبضوہازنضریشقیض

‘‘القشيرية

 ںیمضرختجیضرکےتضںیہ: 1

 ،أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد اهلل بن بشران ببغداد’’

قال: ، قال: حدثنا أبو عمرو عثمان بن أحمد المعروف بابن السماك

 ،قال: حدثنا بشر بن عبد الملك ي،حدثنا محمد بن عبد ربه الحضرم

قال: قال مالك بن دينار حدثنا ، قال: حدثنا موسى بن الحجاج

قال: كان رج  على عهد رسول اهلل صلى ، عن أنس بن مالك، الحسن

اهلل عليه وسلم يتجر من بالد الشام إلى المدينة، ومن المدينة إلى بالد 

ز وج ، قال: بينا هو وال يصحب القواف  توكال منه على اهلل ع ،الشام

جاء من الشام يريد المدينة إذ عرض له لص على فرس، فصاح 

شأنك بمالي وخ  سبيلي،  :وقال له ،فوقف له التاجر ،بالتاجر قف

فقال له التاجر: ما ترجو ، وإنما أريد نفسك ،فقال له اللص: المال مالي

ة قال فرد عليه اللص مث  المقال، بنفسي شأنك والمال وخ  سبيلي

وأصلي وأدعو ربي عز ، األولى، فقال له التاجر: أنظرني حتى أتوضأ

 . وج ، قال: افع  ما بدا لك

ثم رفع يديه إلى  ،قال: فقام التاجر وتوضأ وصلى أربع ركعات
                                                      

 . القاهرة الماتبة التوقيفية ـمحمود بن الشريف،م محمود والحلي ،ت:عبد۴۰۵الرسالة القشيرية:ص: 1
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 !يا ذا العرش المجيد !يا ودود !فاان من دعائه أن قال: يا ودود ،السماء

 بنور وجهك الذي مأل أركانأسألك  !يا فعال لما يريد !يا معيد !يا مبدئ

وبرحمتك  ،عرشك، وأسألك بقدرتك التي قدرت بها على خلقك

 . مرات أغثني ثالث !التي وسعت ك  شيء، ال إله إال أنت يا مغيث

إذا بفارس على فرس أشهب عليه ثياب  ،فلما فرغ من دعائه

ترك  ،خضر بيده حربة من نور، فلما نظر اللص إلى الفارس

شد الفارس على اللص  ،فلما دنا منه ،ومر نحو الفارس ،التاجر

 ،فقال له: قم ،ثم جاء إلى التاجر ،أذراه عن فرسه ،فطعنه طعنة

وال تطيب  ،فقال له التاجر: من أنت؟ فما قتلت أحدا قط ،فاقتله

ثم جاء إلى  ،فقتله ،فرجع الفارس إلى اللص :نفسي لقتله، قال

حين دعوت األولى  ،سماء الثالثةعلم أني ملك من الا :التاجر وقال

 ،ثم دعوت الثانية ،فقلنا أمر حدث ،سمعنا ألبواب السماء قعقعة

 ،ثم دعوت الثالثة ،ولها شرر كشرر النار ،ففتحت أبواب السماء

فهبط جبري  عليه السالم علينا من قب  السماء وهو ينادي: من 

 فدعوت ربي عز وج  أن يوليني قتله. ؟لهذا الماروب

أنه من دعا بدعائك هذا في ك  كربة وك   !يا عبد اهلل واعلم

وجاء التاجر سالما  :قال ،فرج اهلل تعالى عنه وأعانه ،شدة وك  نازلة

 ،وجاء إلى النبي صلى اهلل عليه وسلم ،غانما حتى دخ  المدينة

فقال له النبي صلى اهلل عليه وسلم:  ،فأخبره بالقصة وأخبره بالدعاء



 ۱۱3  مجنپ( )ہصح

وإذا  ،ج  أسماءه الحسنى التي إذا دعي بها أجابلقد لقنك اهلل عز و

 . ‘‘سئ  بها أعطى

ےکضزامےنضںیمضاکیضملسو هيلع هللا ىلص آپضرفامےتضںیہضہکضrاسنضنبضامکلضرضحتض

صخشضاھتضوجضاشمضےکضرہشضےسضدمہنیضیکضرطفضاورضدمہنیضےسضاشمضےکضرہشضیکضرطفض

ضاہللضاعتیلضرپضرھبوہسضرکےت ضاور وہےئضیسکضاقےلفضواولںضےکضضاجترتضایکضرکاتضاھت،

ضاشمضےسضrاسھتضںیہنضالچضرکاتضاھت،ضرضحتضاسنض رفامےتضںیہضہکضاکیضدہعفضو 

دمہنیضیکضرطفضآراہضاھتضہکضااچکنضانضوکضڈاوکضالمضوجضوھگھےضرپضوسارضاھت،ضاسضےنضاترجضوکض

آوازضدیضہکضرکضاجؤ،ضاترجضرہھٹضایگضاورضاہکضہکضاہمتراضوصقمدضاملضےہضہیضےلولضاورضےھجمض

ھضدو،ضڈاوکضےنضاہکضہکضاملضوتضریماضیہضےہضنکیلضںیمضاہمتریضاجنضچ انضاچاتہضوہں،ضاترجضوھچ

املضےلضاورضریماضراہتسضوھچھضدے،ضض؟ےنضاہکضہکضریمیضاجنضےسضریتیضایکضرغضضےہ

ضrرضحتضاسنض رفامےتضںیہضہکضڈاوکضےنضرھپضویہضوجابضدای،ضوتضاترجضےنضاہکضہکضےھجمضض

امنزضڑپھضولںضاورضاےنپضربضےسضداعضرکضولں،ضڈاوکضاینتضتلہمضدوضہکضںیمضووضضرکےکض

 راضیجضاچےہضرکضول۔ےنضاہکضہکضوجضاہمت

ضrرضحتضاسنض رفامےتضںیہضہکضاترجضااھٹضاورضووضضرکےکضاچرضراعکتضامنزضض

يا ذا  !يا ودود !يا ودود’’ ڑپ یضرھپضاےنپضاہھتضآامسنضیکضرطفضااھٹضرکضویںضداعضیک:ض

 أسألك بنور وجهك !يا فعال لما يريد !يا معيد !يا مبدئ !العرش المجيد

 ،الذي مأل أركان عرشك، وأسألك بقدرتك التي قدرت بها على خلقك

اورضض.‘‘أغثني !وبرحمتك التي وسعت ك  شيء، ال إله إال أنت يا مغيث

 یک۔ہیضداعضنیتضابرض
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وہاضوتضااچکنضاکیضصخشضدیفسضوھگھےضرپضوسارضزبسضضغبجضاترجضداعضےسضافر

وہےئضاظرہضوہا،ضبجضڈاوکضضےئضاورضاہھتضںیمضونرضاکضزین ضےئلرگنضےکضڑپکےضےنہپضوہ

ےنضڑھگوسارضرکضداھکیضوتضاترجضوکضوھچھضرکضڑھگوسارضیکضاجبنضڑباھ،ضبجضاسضےکضرقبیض

ےسضوھگھےضےسضےچینضرگاضاچنہپضوتضڑھگوسارضےنضڈاوکضرپض ہلمضرکدایاورضااسیضزین ضامراضہکضاُ 

دای،ضرھپضو ضڑھگوسارضاترجضےکضاپسضآایضاورضاہکضہکضاوھٹضاورضاسضڈاوکضوکضلتقضرکدو،ضوتضاترجض

ےنضاہکضہکضآپضوکنضوہ؟ضںیمضےنضیبھکضیسکضوکضلتقضںیہنضایکضاورضریماضدلضںیہنضاچاتہضہکض

ضrںیمضاےسضلتقضرکوں،ضرضحتضاسنض رفامےتضںیہضہکضڑھگوسارضڈاوکضےکضاپسضایگضض

اُےسضلتقضرکدای،ضرھپضو ضڑھگوسارضاترجضیکضرطفضآایضاورضاہکضہکضاجنضولضںیمضرسیتےضضاور

ضوتضمہضےنضآامسنضےکضڑکےنکضیکض آامسنضاکضرفہتشضوہں،ضبجضآپضےنضیلہپضابرضاکپرا

ضوتض آوازضینسضوتضمہضےنضاہکضہکضوکیئضواہعقضشیپضآایگضےہ،ضرھپضآپضےنضدورسیضابرضاکپرا

نضآگضےکضںولعںضیکضرطحضکڑھکضااھٹ،ضآامسنضےکضدروازےضلھکضےئگضاورضآامس

ضوتض ےسضارتضرکضامہرےضاپسضآےئضآامسنض eربجالیئضرھپضآپضےنضرسیتیضابرضاکپضرا

؟ضوتضںیمضےنضاےنپضربضےسضداعضےہضاسضتبیصمضزد ضےکےئلاورضآوازضاگلیئضہکضوکیئض

 یکضہکضاسضڈاوکضضےکضلتقضاکضاایتخرضریمےضوحاےلضرکدںی۔

اجنضولضاےضاہللضےکضدنبے!ضوجضوکیئضیھبضآپضیکضہیضداعضامےگنضاگضرہضتبیصمض

اورضیتخسضےکضوتقضاورضرہضفیلکتضےکضوتقضوتضاہللضاعتیلضاسضیکضلکشمضلحضرکدںیضےگض

ضrاورضاسضیکضدمدضرکںیضےگ،ضرضحتضاسنض رفامےتضںیہضہکضو ضاترجضحیحصضالستمضض

ےکضاپسضآرکضاسراضہصقضضملسو هيلع هللا ىلصیبنضولٹضآایضاہیںضکتضہکضدمہنیضںیمضدالخضوہا،ضاورض

ےنضرفامایضہکضاہللضاعتیلضےنضآپضملسو هيلع هللا ىلص ایبنضایکضاورضداعضےکضابرےضںیمضیھبضاتبای،ضآپض
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انضےکضذرےعیضےسضبجضداعضیکضاجےئضوتضوبقلضوہیتضض،ںیہضینسحضنیقلتضےئکوکضاامسےئض

 ےہضاورضامنضےکضذرےعیضےسضبجضوسالضایکضاجےئضوتضاطعضایکضاجاتضےہ۔

 ضعبضدرگیضاصمدر

المشيخة ’’ ےنضضlظفضاوبضاطرہضادمحضنبضدمحمضیفلسضااہبصینیہیضرواتیضاح

‘‘البغدادية

ںیمضاورضالعہمضامجلضادلنیضضویفسضنبضادمحضنبضنسحضارعملوفضانبض 1

‘‘صب الخمول’’ ےنضضlاربملدضیلبنحض

ںیمضرختجیضیکضےہ،ضامتمضدنسضںیضدنسض 2

 ںیمضوموجدضراویضرشبانضنبضدبعضاکلملضرپضآرکضکرتشکضوہاجیتضںیہ۔

واحضضرےہضہکضومیسضنبضاجحجضاورضاوبضارسیلضاربامیہضنبضادمحضومیلصضےسضونٹ:ض

لقنضرکےنضواالضراویضرشباضنضنبضدبعضاکلملضےہ،ضرشبضنبضدبعضاکلملضفیحصتضےہ

 ۔ 3
                                                      

 .مخطوط ،۴۴۰ص::الجزء العشرون من المشيخة البغدادية 1

 . هـ۱۴۴۸األولى الطبعةلبنان، ـ ،ت:نور الدين طالب،دار النوادر۱۸۱الخمول:ص:صب  2

عن أبيه، وعن بارح  :حدث، ومحمد بن بشران بن عبد الملك القزاز الموصلي’’ فیحصتضیکضدلیلضالمہظحضوہ:ضض3

 .أبو الفتح محمد بن الحسين األزدي، وأبو المفض  الشيباني :بن أحمد الهروي.روى عنه

عبيد اهلل بن عبد العزيز بن جعفر البرذعي، أنا محمد بن عبد اهلل بن المطلب الشيباني، حدثني خبرني 

محمد بن بشران الموصلي القزاز، نا أبو بشران بن عبد الملك، نا موسى بن الحجاج أبو عمران 

لى اهلل عليه السمرقندي، ببيسان، نا مالك بن دينار، عن الحسن، عن أنس بن مالك، قال: قال رسول اهلل ص

تلخيص : انظر)‘‘ةوسلم: من خاف شيئا حذره، ومن رجا شيئا عم  له، ومن أيقن بالخلف جاد بالعطي

،الطبعة دمشق ـ طالس للدراسات والترجمة والنشر،ت:ساينة الشهابي،۸/۵9۴المتشابة في الرسم:

 .ء(۱9۲۵األولى

ض’’ ةالبغدادي ةالمشيخ’’ دورسیضدلیل: اکضوحاہلضنتمضںیمضزگرضاکچضےہ،ضسجضںیمضاوبضارسیلضاربامیہضنبضادمح،ضرشبانضنبضدبعضاکلملضض

وأبو اليسر إبراهيم بن أحمد بن محمد بن موسى ’’ ےسضلقنضرکراہضےہ،ضہنضہکضرشبضنبضدبعضاکلمل،ضزمدیضالمظحضوہ:

د الملك ومحمد األنصاري الموصلي، يعرف بابن الجوزي، قدم بغداد حاجا، وحدث عن بشران بن عب

ومحمد بن أحمد بن محمد المقدمي، حدث عنه من البغداديين ابن رزقويه،  ،بن حمدان الموصليين
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 دنسضںیمضوموجدضراویضومیسضنبضاجحجضرمسضدنقیضےکضابرےضںیمضاہمئضراجلضاکضالکم

ںیمضاکیضدورسیضدحثیض 1‘‘ الموضوعات تلخيص’’  lاحظفضذیبہض

 حديث: بسند مظلم، ثنا محمد بن حجاج، عن مالك’’ ےکضتحتضےتھکلضںیہ:ض

 الزنابير من رءوس الخي ، خلقت :بن دينار، عن الحسن، عن أنس، رفعه

واتیضیکضدنسضملظمضاسضر.‘‘ وخلقت النح  من رءوس البقر. محمد هالك

ضrرضحتضاسنضےہ۔۔۔ض ےنضرفامای:ضکڑھضوھگھوںضےکضملسو هيلع هللا ىلص رفامےتضںیہضہکضآپضض

ضیکضیئگض ضدہشضیکضایھکمںضاگےئضےکضرسوںضےسضدیپا ضاور ضیکضیئگضںیہ، رسوںضےسضدیپا

 ےہ۔ ‘‘هالك’’ دمحمضرفامےتضںیہضہکضدنسضںیمضوموجدضراوی(ضlںیہ۔)احظفضذیبہض

ذموکر ضینمضضرواتیضںیمضض‘‘ اتکبضاوملوضاعت ’’ یکضlاحظفضانبضوجزیض

،ضوجضامکلضنبضدانیرضےسضاسضدمحمضنبضاجحجضےکضاجبےئضومیسضنبضاجحجضےہیکضدنسضںیمض

دحثیضوکضلقنضرکراہضےہ،ضاورضرشبانضنبضدبعضاکلملضاسضومیسضنبضاجحجضےسضلقنض

ضےہ،ضرشبانضنبضدبعضاکلملضاکضرمویضہنعضاورضامکلضنبضدانیرضےسضلقنضرکےنضررک اہض

 یکضضlانمضرتامجضیکضبتکضںیمضاتلمضےہ،ضاہتبلضاحظفضذیبہضضواولںضںیمضومیسضنبضاجحجضاک

ضہیضابعرتضاحظف‘‘ صیخلت’’  ‘‘اتکبضاوملوضاعت  ’’یکض lانبضوجزیضضیکضذرکضرکد 

ض ضسجضںیمضومیسضنبضاجحجضیک ضاسضےئلےسضاموخذضےہ، ضہگجضدمحمضنبضاجحجضاھکلضےہ،

در ِتسضیہیضےہضہکضہیضظفلضومیسضنبضاجحجضےہضہنضہکضدمحمضنبضاجحج،ضاظبرہضہیضدمحمضنبضاجحجض

                                                                                                          

)انظر:اإلكمال البن ‘‘وأبو محمد الحسن بن علي بن أبي اليسر بن أبي صالح األزرق التنيسي أحد الزهاد

 .،الفاروق الحديثية ـ القاهرة(۱/۸۴۵ماكوال:

 الرياض، ،ت:أبو تميم ياسر بن إبراهيم بن محمد،ماتبة الرشدـ  ۲۴،رقم:۴۵الموضوعات:ص:تلخيص كتاب  1

 . هـ۱۴۱9الطبعةاألولى
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ےکضزندکیضہیضدنسضملظمضاورضدنسضںیمضوموجدضضlفیحصتضےہ،ضااحللصضاحظفضذیبہض

 ےہ۔‘‘ هالك’’ راویضومیسضنبضاجحجض

ذلیضںیمضمہضضعبضدرگیضوشادہضیھبضذرکضرکںیضےگضسجضںیمضومیسضنبضاجحجض

 رگیضاہمئضاکضاعتلمضیھبضواحضضوہاجےئضاگ۔ےکضابرےضںیمضد

ض  ںیمضاکیض 1‘‘كتاب الموضوعات ’’ ےنضضlاحظفضانبضوجزی

رواتیضذرکضیکضےہضسجضاکضذرکضےلہپضیھبضزگرضاکچضےہ،ضاسضیکضدنسضںیمضومیسضنبضاجحجض

هذا حديث ال يصح عن رسول اهلل ’’ وموجدضےہ،ضاسضےکضدعبضرفامےتضںیہ:ض

ےکضملسو هيلع هللا ىلص ہیضدحثیضآپض. ‘‘وأكثر رجاله مجهولون ،صلى اهلل عليه وسلم

 ااستنبضےسضحیحصضںیہنضےہ،ضاورضاسضےکضارثکضراویضوہجملضںیہ۔ض

ضںیمضوموجدضایسیضدوضنمضڑھگت‘‘ ذي  الآللئ’’ ےنضضlالعہمضانبضرعاقض 

ض ضاثثلضںیمضذرکضایکضےہضنجضیکضدنسضںیمض‘‘ تنزيه الشريعة’’ رواوتیںضوک یکضلصفم

اکیضرواتیضےکضضlومیسضنبضاجحجضوموجدضےہ،ضاسضےکضدعبضالعہمضانبضرعاقض

 ابرےضںیمضرفامےتضںیہ:ض

وعنه نصر  ،وفيه موسى بن الحجاج السمرقندي ،لم يبين علته’’ 
                                                      

،ت:عبد الرحمن محمد عثمان،الماتبة السلفية ـ المدينة المنورة،الطبعة ۱/۱۲۲كتاب الموضوعات: 1
 . هـ۱۴۲۵األولى

 ،قال أنبأنا أبو محمد عبد اهلل بن أحمد السمرقندي ،أنبأنا ابن خيرون’’ یکضذرکضرکد ضرواتیضالمہظحضوہ:ضضlاحظفضانبضوجزی
 ،قال حدثنا أبو الحسين عبد الوهاب بن جعفر ابن علي الميداني ،قال حدثنا عبد العزيز بن أحمد الاتاني

 قال حدثنا بشران بن ،قال حدثنا عمر بن عيسى األصبهاني ،قال حدثنا محمد بن عبد اهلل بن أحمد الربعي
عن أنس بن  ،عن الحسن ،قال حدثنا مالك بن دينار ،قال حدثنا موسى بن الحجاج ،عبد الملك الموصلي

خلقت الزنابير من رؤوس الخي ، وخلقت النح  من  قال: ،صلى اهلل عليه وسلم عن رسول اهلل ،مالك
 .‘‘وأكثر رجاله مجهولون ،هذا حديث ال يصح عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم .رؤوس البقر
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ولم  ،بن إسماعي  بن النعمان وعن هذا علي بن عامر النهاوندي

ےنضاسضںیمضوکیئضتلعضایبنضںیہنضیک،ضاورضدنسضںیمضضlالعہمضویسیطضض.‘‘أعرفهم

نجضوکضںیمضںیہنضاچہپاتن،ضومیسضنبضاجحجضرمسضدنقیضاورضدرگیضراویضوموجدضںیہ

 ۔ 1

ضضlاورضالعہمضانبضرعاقض  بيض ’’ دورسیضرواتیضںیمضرفامےتضںیہ:

وفيه محمد بن عبد  ،السيوطي للحام عليه ولوائح الوضع عليه ظاهرة

عن عبد اهلل بن إسماعي   ،حد البيع عن عبد اهلل بن إبراهيم الفاميالوا

عن موسى بن الحجاج، ولم  ،عن بشران بن عبد الملك ،بن حماد

ےنضمکحضےکضاقممضرپضھچکض lاسضرپضویسیطضض.‘‘أقف لواحد منهم على ترجمة

ںیہنضاہک،ضاورضاسضںیمضوعضضیکضالعتمضاظرہضےہ،ضاورضدنسضںیمضوموجدضراویضومیسضنبض

اجحجضرمسضدنقیضاورضدرگیضراوویںضےکضرتہمجضرپضںیمضوافقضںیہنضوہاکسضوہں

 ۔ 2

                                                      

ـ بيروت،الطبعة الثانية۸۱،رقم:۸/۴۸۵تنزيه الشريعة: 1 ـ .۱۴۰۱،ت:عبد اللطيف عبد الوهاب،دار الاتب العلمية   ه

حوله مالئاة من نور على خي  من نور  ،إن هلل تعالى بحرا من نورحديث: ’’ زنتہیضارشلہعیضیکضابعرتضالمہظحضوہ:ض

سبحان ذي العزة  ،سبحان ذي الملك والملاوت :حول ذلك البحر يسبحون ،بأيديهم حراب من نور

سبوح قدوس رب المالئاة والروح، فمن قالها في يوم أو  ،سبحان الحي الذي ال يموت ،والجبروت

ولو كانت ذنوبه مث  زبد البحر أو مث  رم   ،شهر أو سنة أو في عمره غفر اهلل له ما تقدم من ذنبه وما تأخر

 ،وفيه موسى بن الحجاج السمرقندي ،لزحف )مي( من حديث أنس )قلت( لم يبين علتهعالج أو فر من ا

 .‘‘واهلل تعالى أعلم ،ولم أعرفهم ،وعنه نصر بن إسماعي  بن النعمان وعن هذا علي بن عامر النهاوندي

ـ بيروت،الطبعة 9:،رقم۱/۸۴۵تنزيه الشريعة: 2 ـ .۱۴۰۱الثانية،ت:عبد اللطيف عبد الوهاب،دار الاتب العلمية   ه

حتى أصبح لم يقر فيها ولم  ،عبد اهلل موسى بن عمران ليلةحديث: ’’ یکضابعرتضالمہظحضوہ:ضض‘‘زنتہیضارشلہعی’’

يسترح، فلما أصبح داخله من ذلك عجب، فأحب اهلل أن يريه ذلك، فمر موسى على شاطئ البحر فإذا 

ليلة وأنا على شاطئ البحر منذ أربعمائة عام أعجبتك عبادة  !بضفدع يالمه من البحر يا موسى بن عمران

أسبح اهلل وأقدسه وأمجده لم آمن أن يهب ريح أو يضرب موج فأقع من هذا البرد على منخري في 

سبحان  :تسبيحي !يا موسى :فحقر موسى نفسه وعمله، فقال له بالذي أنطقك ما تسبيحك؟ قال ،جهنم
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ںیمضاکیض 1 ‘‘الزيادات على الموضوعات’’ ےنضضlالعہمضویسیطض امہضونٹ:

وكان أتى عليه :  ’’دنسضےکضتحتضومیسضنبضاجحجضرمسضدنقیضےکضابرےضںیمضاھکلضےہ

 اورضانضیکضرمعضاکیضوسضسیتنیتضاسلضوکضچنہپضیکچضیھت۔ض.‘‘مائة وثالثة وثالثون سنة

 رواتیضرطبقیمضومیسضنبضاجحجضاکضمکح

 ےنضضlاملبقضںیمضآپضاجنضےکچضںیہضہکضومیسضنبضاجحجضوکضاحظفضذیبہض 

ضالعہمضویسیطض‘‘ اہکل’’ ضlاہکضےہ، ضانبضرعاق ضالعہم ےنضدرگیضنمضضlاور

ڑھگتضرواایتضےکضتحتضومیسضنبضاجحجضےکضابرےضںیمضدورسےضراوویںضےکض

اسھتضدعمضرعمتفضاوراہجتلضاکضوقلضاایتخرضایکضےہ،ااحللصضاسضدنسضےسضیھبضاسض

 رواتیضوکضآپضیکضاجبنضوسنمبضرکانضدر ِتسضںیہنضےہ۔

                                                                                                          

من يسبح له في لجج البحار، سبحان من يسبح له في األرض القفار، سبحان من يسبح له فى رؤس 

با  شفة ولسان، ثم قال رسول اهلل: من سبح به في ك  يوم مرة أو في ك   الجبال، سبحان من يسبح له

ج ألف حجة شهر مرة أو في ك  سنة مرة كتب اهلل له كمن أعتق ألف نسمة من ولد إسماعي  أو ح

وفيه  ،مبرورة.)مي( من حديث أنس )قلت( بيض السيوطي للحام عليه ولوائح الوضع عليه ظاهرة

عن بشران  ،عن عبد اهلل بن إسماعي  بن حماد ،محمد بن عبد الواحد البيع عن عبد اهلل بن إبراهيم الفامي

 .‘‘ أعلمواهلل ،عن موسى بن الحجاج، ولم أقف لواحد منهم على ترجمة ،بن عبد الملك

 . هـ۱۴۴۱األولى الطبعةالرياض، ،ت:رامز خالد حاج حسن،ماتبة المعارفـ ۸/۵9۱الزيادات على الموضوعات: 1

أخبرنا أبو الفرج علي  ،الديلمي: أخبرنا أبي’’ العہمضویسیطضؒضیکضذرکضرکد ضدنسضالمہظحضوہ،ضسجضاکضذرکضےلہپضیھبضزگرضاکچضےہ:ض

حدثنا نصر بن  ،حدثنا علي بن عامر النهاوندي ،حدثنا ابن الل ،بن محمد بن عبد الحميد البجلي

 ،حدثنا موسى بن الحجاج السمرقندي وكان أتى عليه مائة وثالثة وثالثون سنة ،إسماعي  بن النعمان

قال: قال رسول اهلل  صلى اهلل عليه وسلم: إن هلل تعالى بحرا  ،عن أنس ،عن الحسن ،حدثنا مالك بن دينار

يسبحون حول ذلك البحر:  ،ه مالئاة من نور على خي  من نور، بأيديهم حراب من نورحول ،من نور

سبحان ذي الملك والملاوت، سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان الحي الذي ال يموت، سبوح 

فمن قالها في يوم أو شهر أو سنة أو في عمره غفر اهلل له ما تقدم من ذنبه  ،قدوس رب المالئاة والروح

 .‘‘خر ولو كانت ذنوبه مث  زبد البحر، أو مث  رم  عالج أو فر من الزحفوما تأ
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 وپریضقیقحتضاکضالخہصضاورضرواتیضاکضمکح

ںضدنسوںضےسضدشدیضفیعضضےہ،ضاورضالخہصضالکمضہیضےہضہکضہیضرواتیضدوون

ملسو هيلع هللا ىلص انچہچنضاےسضآپضےنضاکحتیضوکضبیجعضدحثیضیھبضاہکضےہ،ضضlاحظفضذیبہض

 ےکضااستنبضےسضایبنضرکانضدر ِتسضںیہنضےہ۔
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 رواتیضربمن

 إن هلل ملاا لو قي  له: التقم السموات  ’’ رواتی:ض

  :لفع ، تسبيحه ،واألرضين السبع بلقمة واحدة

 کیضرفہتشضےہضےبکشضاہللضاعتیلضاکضا.‘‘حيث كنتسبحانك 

 اسوتںضآامسنضوضزنضاکیضیہضہمقلضںیمضلگنضول،ضارگضاسضےسضاہکضاجےئ:

 وتضو ضااسیضرکےلضاگ،ضاسضیکضحیبستضہیضےہ:ضوتضاپکضےہضاہجںضںیہکضیھبضےہ۔

 ےہ،ض‘‘رکنمضدحثی’’ رفامےتضںیہضہکضہیضض lاحظفضذیبہاورضضlاحظفضانبضریثکض: مکح

 ہیضدحثیضرغبیضدجاًضےہ،ض’’ رفامےتضںیہ:اکیضدورسےضاقممضرپض lریثکاحظفضانبض

 وہےنضںیمضرظنضےہ،ضوہاتکسضےہضہکضہیضضاکضوقل(ضملسو هيلع هللا ىلص )آپاورضاسضےکضرموفع

انبضابعسض
q
 ،‘‘رپضوموقفضوہ،ضاورضاوہنںضےنضاےسضارساایلیئتضںیمضےسضایلضوہ 

  یکضاجبنضوسنمبضرکانضدر ِتسضںیہنضےہ۔ملسو هيلع هللا ىلص ااحللصضاسضرواتیضوکضآپ

 اکضدصمررواتیض

‘‘المعجم األوسط’’  lااممضربطاینض

 ںیمضرختجیضرفامےتضںیہ: 1

 ق أبو هريرةزْس، ثنا وهب اهلل بن رِرْحدثنا محمد بن عبد اهلل بن عِ’’  

المصري، ثنا بشر بن بار، ثنا األوزاعي، حدثني عطاء، عن عبد اهلل بن 

قال: سمعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول: إن هلل ملاا  ،عباس

لفع ،  ،لو قي  له: التقم السموات واألرضين السبع بلقمة واحدة
                                                      

ـ .۱۴۱۵ة، الطبعةالقاهرـ دار الحرمين ،ت:طارق بن عوض اهلل بن محمد،۵۴۴۸رقم:،۵/۸9۰المعجم األوسط: 1  ه
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 .‘‘ سبحانك حيث كنت :تسبيحه

وکضملسو هيلع هللا ىلص رفامےتضںیہضہکضںیمضےنضروسلضاہللضضqرضحتضدبعضاہللضنبضابعس 

ض رفامےتضوہےئضانس: ضاکاکیضرفہتشضےہضارگ  اسضےسضاہکضاجےئ:ےبکشضاہللضاعتیل

ضاسضیکضحیبستضہیض ضوتضو ضااسیضرکےلضاگ، اسوتںضآامسنضوضزنضاکیضیہضہمقلضںیمضلگنضول،

 ےہ:ضوتضاپکضےہضاہجںضںیہکضیھبضےہ۔

ض  ضربطاین ضضlیہیضرواتیضاامم ض 1 ‘‘المعجم الابير’’ ےن كتاب ’’ اور

ےکضرطقیضےسضاحظفضاوبضمیعنضضlںیمضیھبضرختجیضیکضےہ،ضاورضااممضربطاینض 2‘‘ الدعاء

‘‘حلية األولياء’’ ےنضضlااہبصینض

 رختجیضیکضےہ۔ضںیم 3

 رواتیضرپضاہمئضاکضالکم

 اکضوقلضضlااممضربطاینض

ض ضربطاین ںیمضرختجیضرواتیضےکضدعبض 4 ‘‘المعجم األوسط’’  lاامم

لم يرو هذا الحديث عن األوزاعي إال بشر بن بار، تفرد  ’’ رفامےتضںیہ:ض

ہیضدحثیضاوزایعضےسضرصفضرشبضنبضرکبضےنضرواتیض. ‘‘قزْرِ بن به وهب اهلل

قضرفتمدضےہ۔  یکضےہ،ضاسضںیمضوبہضاہللضنبضرمزل

                                                      

 . ،ت:حمدي عبدالمجيدالسلفي،ماتبةابن تيمية ـ القاهرة۱۱۴۴۵رقم:،۱۱/۱9۵المعجم الابير: 1

 ،ت:مصطفى عبد القادر عطا،دار الاتب العلميةـ  بيروت،الطبعة۱۴۴۲رقم:،۴9۴كتاب الدعاء للطبراني:ص: 2

 . هـ۱۴۱۴األولى

 . هـ۱۴۱۵،دار الفار ـ بيروت،الطبعة۴/۴۱۲حلية األولياء: 3

 . هـ۱۴۱۵ة، الطبعةالقاهرـ دار الحرمين ،ت:طارق بن عوض اهلل بن محمد،۵۴۴۸رقم:،۵/۸9۰المعجم األوسط: 4
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 اکضالکمضlاحظفضاوبضمیعنض

رختجیضرواتیضےکضدعبضضںیم 1 ‘‘حلية األولياء’’  lاحظفضاوبضمیعنضااہبصینض

عن عطاء، لم  ،هذا حديث غريب من حديث األوزاعي’’ رفامےتضںیہ:ض

ہیضدحثیضرغبیضےہضاوزایع،ضنعضاطعءض. ‘‘ناتبه إال من حديث بشر بن بار

 یکضدنسضےس،ضاےسضمہضےنضاےسضرصفضرشبضنبضرکبضیکضدحثیضےسضاھکلضےہ۔

 اکضوقل  lاحظفضذیبہض

‘‘العلو’’ اسضرواتیضوکضضlاحظفضذیبہض 

 ںیمضلقنضرکےکضرفامےتضںیہ:ض 2

ےنضاسضضlہیضرکنمضدحثیضےہ،ضربطاینض. ‘‘أخرجه الطبراني ،حديث منار’’

 یکضرختجیضیکضےہ۔

 اکضوقل   lاحظفضانبضریثکض

‘‘تفسير’’ ا ینضlاحظفضانبضریثک

ںیمضلقنضرواتیضےکضدعبضرفامےتضض 3

 ہیضدحثیضرغبی،ضہکلبضرکنمضےہ۔ .‘‘,ب  منار،وهذا حديث غريب’’ ںیہ:ض

ضریثک ضانب ضlاحظف ‘‘تفسير’’ ا ین

ض 4 ضرپض ضاکیضدورسےضاقمم ضںیم یہ

وهذا حديث غريب جدا، وفي رفعه نظر، وقد ياون ’’ رفامےتضںیہ:ض

موقوفا على ابن عباس، وياون مما تلقاه من اإلسرائيليات، واهلل 
                                                      

 . هـ۱۴۱۵،دار الفار ـ بيروت،الطبعة۴/۴۱۲حلية األولياء: 1

ت:أبو محمد أشرف بن عبد المقصود،ماتبة أضواء السلفـ  الرياض، ،۸۲۵،رقم:۱۱۰ص:العلو لعلي الغفار: 2

  . هـ۱۴۱۵الطبعة األولى

ـ .۱۴۱9األولى الطبعة،بيروتـ دار الاتب العلمية،محمد حسين شمس الدينت:،۵/۱۰۵تفسير ابن كثير: 3  ه

ـ .۱۴۱9األولى الطبعة، بيروت ـ دار الاتب العلمية،محمد حسين شمس الدينت:،۲/۴۱۴تفسير ابن كثير: 4  ه
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اورضہیضدحثیضرغبیضدجاًضےہ،ضاورضاسضےکضرموفعضوہےنضںیمضرظنضےہ،ضاورض. ‘‘أعلم

ضہیضرضحتضانبضابعسض وہاتکسضےہضہک
q
ضض ضوموقف ضاوہنںضےنضاےسضرپ ضاور وہ،

 ارساایلیئتضںیمضےسضایلضوہ،ضواہللضاملع۔

‘‘والنهاية البداية’’ ےنضضlاحظفضانبضریثک

ںیمضیھبضرواتیضرپضیہیض 1

 الکمضایکضےہ۔

 اکضوقلضlاحظفضیمثیہض

ض ضیمثیہ ‘‘مجمع الزوائد’’  lاحظف

ضرفامےتںیہ: 2 رواه ’’ ںیم

قلت: ولم  ،قزْرِ في األوسط والابير، وقال: تفرد به وهب بن الطبراني

ےنضاوطسضاورضریبکضںیمضرختجیضایکضےہ،ضضlاےسضربطاینض. ‘‘أر من ذكر له ترجمة

قضرفتمدض اورض(اتہکضوہں:lےہ،ضںیمض)احظفضیمثیہضاورضرفامای:ضاسضںیمضوبہضنبضرمزل

 ںیمضےنضںیہنضداھکیضہکضیسکضےنضانضاکضرتہمجضاقمئضایکضوہ۔

‘‘فيض القدير’’ ےنض lالعہمضانمویض 

ےکضالکمضضlںیمضاحظفضیمثیہض 3

 رپضاافتکءضایکضےہ۔

ض ‘‘التيسير’’  lالعہمضانمویضاور

ضاسضدحثیضوکضلقنضض 4 ےنضےکضرکںیمض

 اورضاسضںیمضاکیضوہجملضصخشضےہ۔. ‘‘هولجوفيه رج  م’’ رفامےتضںیہ:ضدعبض

                                                      

ـ .۱۴۱۴،ت:عبد اهلل بن عبد المحسن التركي،دار هجر للطباعة والنشر،الطبعة األولى ۱/9۲البدايةوالنهاية: 1  ه

 . ـ بيروتالاتاب العربى  دار، ۱/۲۰:مجمع الزوائد 2

 . هـ۱۴9۱المعرفة ـ بيروت،الطبعة الثانية ،دار۸۴۵۰،رقم:۸/۴۲۱فيض القدير: 3

  . ،ماتبة اإلمام الشافعي ـ الرياض۱/۴۸9التيسير بشرح الجامع الصغير: 4
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 اکضالکم lاحظفضانبضرجحضالقسعینض

‘‘تحفة النبالء’’ ےنضضlاحظفضانبضرجحضالقسعینض

ضثحبضرواتیزریضںیمض 1

 ےکضابرےضںیمضرفامایضےہ:

]كذا في رواه الطبراني عن محمد بن عبد اهلل بن عبد الحام ’’ 

]كذا في ، عن وهب اهلل بن رزق أبي هبيرة [عرساألص ، والصحيح: 

س،ضےنضدمحمضنبضدبعضاہللضنبضِعل ضlےسضربطاینضا. ‘‘، وباقي رواته ثقاتاألص [

رواتیضایکضےہ،ضاورضاسضرواتیضےکضابیقضراویضےسض ضرینعضوبہضاہللضنبضرزقضاوبضرہ

 ہقثضںیہ۔

 امہضونٹ:

ضےکضابووجدایسبرضدنسضںیمضوموجدضراویضدمحمضنبضدبعضاہللضنبضِعلسضاکضرتہمجضالتشض 

ںیہنضلمضاکس

قضاوبضرہری ضرصمیضاکضرتہمجضاحظفضذیبہض 2 ضl،ضاورضوبہضاہللضنبضرمزل

‘‘تاريخ اإلسالم’’ ےنض

 رجحضوضدعتلیضذرکضںیہنضیک۔ضںیمضاقمئضایکضےہ،ضنکیلضوکیئ 3

                                                      

الطبعة ت:غنيم بن عباس بن غنيم،ماتبة الصحابة ـ جدة،، ۲۴ة النبالء من قصص األنبياء:ص:تحف 1

  . هـ۱۴۱9األولى
رقارضدایضےہ،ضاورضاسضدحثیضیکضدنسضض‘‘نسح’’ںیمضاکیضدحثیضوکضض‘‘نتائج األفاار’’ رھپضدعبضںیمضالمضہکضاحظفضانبضرجحضالقسعینضؒضےنضض2

ـ ،دارابن كثيرحمدي عبد المجيد السلفيت:،۴/۸۸۲:نتائج األفاار)ںیمضدمحمضنبضدبعضاہللضنبضرعسضوموجدضےہ

 .(هـ۱۴۸9الطبعة الثانية،بيروت

ـ .۱۴۸۴الطبعة األولى،بيروتـ بشار عواد معروف،دارالغرب اإلسالمي ت:،۵۲۴،رقم:۵/۱۸۲۰اإلسالم:تاريخ  3  ه

ضض ، لم يذكره ابن يونس في تاريخه: ق، أبو هريرة المصريزْوهب اهلل بن رِ’’یکضابعرتضالمہظحضوہ:ضض احظفضذیبہضؒ

وعنه: أبو بار بن ، المعافري، وغيرهمسمع: بشر بن بار التنيسي، ويحيى بن باير، وعبد اهلل بن يحيى 

 .‘‘يس شيخ الطبرانرْأبي داود، ومحمد بن عبد اهلل بن عِ
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 رواتیضاکمکح

ضlےہ،ضاحظفضانبضریثک‘‘رکنمضدحثی’’رفامےتضںیہضہکضہیضضlاحظفضذیبہ

ہیضدحثیضرغبیضدجاًضےہ،ضاورضاسضےکضرموفعضوہےنضںیمضرظنضےہ،ض’’ رفامےتضںیہ:

ضہیضرضحتضانبضابعسض وہاتکسضےہضہک
q 

ضاوہنںضےنضاےسض ضاور ضوموقفضوہ، رپ

 ۔‘‘ارساایلیئتضںیمضےسضایلضوہ

ضےکضابووجدایسبرضدنسضںیمضوموجدضراویضدمحمضنبضدبعضاہللضنبضِعلسضاکضرتہمجضالتشضزینض

قضاوبضرہری ضرصمیضاکضرتہمجضاحظفضذیبہض ےنضضlںیہنضلمضاکس،ضاورضوبہضاہللضنبضرمزل

 دعتلیضذرکضںیہنضیک۔ضاقمئضایکضےہ،ضنکیلضوکیئضرجحضای

ضآپااحللصض ضدر ِتسضںیہنضملسو هيلع هللا ىلص اسضرواتیضوک ضاجبنضوسنمبضرکان یک

 ۔ےہ

 امہضافدئ :

ضثحبضرواتیضاکضمکحضزگ  نضیکضدوضااحدثیضرضاکچضےہ،ذلیضںیمضایسضومضمزریم

 : البضرتددضایبنضرکضےتکسضںیہض،ںیہنجلقنضیکضاجریہضںیہ

ضضlرواتیضےہ،ضےسجضااممضاوبضداؤدضض‘‘ حیحص’’ اکیض   1‘‘سنن’’ ےنضا ینض

 ںیمضرختجیضایکضےہ،ضالمہظحضوہ:

اهلل، حدثني أبي، حدثني إبراهيم حدثنا أحمد بن حفص بن عبد ’’ 

عن جابر بن ، ان، عن موسى بن عقبة، عن محمد بن المنادرمَهْطَ بن
                                                      

ـ دمشق،الطبعة األولى ۴۴۸۴رقم:،۴/۱۰9سنن أبي داؤد: 1 ـ .۱۴۴۰،ت:شعيب األرنوؤط،دار الرسالة العالمية   ه
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صلى اهلل عليه وسلم، قال: أذن لي أن أحدث عن  عبد اهلل، عن النبي

إن ما بين شحمة أذنه إلى  ،ملك من مالئاة اهلل من حملة العرش

 .‘‘عاتقه مسيرة سبع مئة عام

ضرفامای: ملسو هيلع هللا ىلصیبنضضںیہضہکضرفامےتضrاہللضرضحتضاجربضنبضدبع   ےنضاراشد

ےکرعشضوکضااھٹےنضواےلضضضےھجمضاسضابتضیکضااجزتضدیضیئگضےہضہکضںیمضاہللضاعتیل

 َ
َ
ضرفوتشںضںیمضےسضاکیضرفہتشضیکضاحتلضایبنضرکوں،ضےبکشضاسضےکضاکنضیکضل

 ےسضومڈنےھضکتضاکضافہلصضاستضوسضاسلضیکضاسمتفضےہ۔

‘‘الباري فتح’’ lاحظفضانبضرجحضالقسعینضض 

ںیمضذموکر ضرواتیضےکضابرےض 1

بن أبي حاتم من رواية إبراهيم بن اأخرجه أبو داود و’’ ںیمضرفامےتضںیہ:ض

اےسض. ‘‘وإسناده على شرط الصحيح ،عن محمد بن المنادر ،طهمان

ےنضاربامیہضنبضامہطن،ضنعضدمحمضنبضدکنمرضیکضضlاورضانبضایبضاحمتضضlاوبضداؤدض

 دنسضضےسضرختجیضایکضےہ،ضاورضاسضیکضدنسضحیحصضیکضرشطضرپضےہ۔

ضیلعیضومیلصض  ضاوب ضاامم حیحصضےکضراوویںضرپض’’ ےنضیھبضضlایسضرطح

‘‘مسند’’ اکیضرواتیضضا ینض‘‘ لمتشم

 ںیمضرختجیضیکضےہ،ضالمہظحضوہ: 2

 منصور، حدثنا إسرائي ، حدثنا عمرو الناقد، حدثنا إسحاق بن’’ 

قال: قال  ،عن معاوية بن إسحاق، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة
                                                      

 . ،الماتبة السلفيةمحمد فؤاد عبد الباقيت:،۲/۵۵۵:فتح الباري 1

 دار المامون للتراث ـ دمشق،الطبعة،حسين سليم أسدت:،۵۵۱9،رقم:۱۱/۴9۵:يعلى الموصليمسند أبي  2

 . هـ۱۴۰۴األولى
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رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: أذن لي أن أحدث عن ملك قد مرقت 

رجاله األرض السابعة، والعرش على منابه، وهو يقول: سبحانك 

 .‘‘أين كنت وأين تاون

ےنضرفامای:ضےھجمضاسضملسو هيلع هللا ىلص اہللضرفامےتضںیہضہکضروسلض rرضحتضاوبضرہری ض

یئگضےہضہکضںیمضاکیضاےسیضرفہتشضیکضاحتلضایبنضرکوںضہکضاسضےکضضابتضیکضااجزتضدی

اپؤںضاسوتںیضزنضکتضچنہپضرےہضںیہ،ضاورضرعشضاسضےکضدنکےھضرپضےہ،ضاورضو ضہیض

 ۔وتضاپکضےہضاہجںضںیہکضیھبضےہحیبستضایبنضرکضراہضےہ:ض

‘‘مجمع الزوائد’’  lاحظفضیمثیہض

ذموکر ضرواتیضےکضابرےضںیمضںیمض 1

ضlاےسضاوبضیلعیض .‘‘رواه أبو يعلى، ورجاله رجال الصحيح’’ :رفامےتںیہ

 ےنضرواتیضایکضےہ،ضاورضاسضےکضراویضحیحصضےکضراویضںیہ۔
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 . ـ بيروتالاتاب العربى  دار،۲/۱۴۵:مجمع الزوائد 1



 ۱۲۵  مجنپ( )ہصح

 رواتیضربمن

ولم أخلقهم ألربح ، إنما خلقت الخلق ليربحوا علي ’’  رواتی:

 دیپاضایکضےہضاتہکضو ضھجمضےسضضںیمضےنضولخماقتضوکضاسضےئل. ‘‘عليهم

 دیپاضںیہنضایکضہکضضںیمضضلصضرکںی،ضاورضںیمضےنضانضوکضاسضےئلعفنضاح

 انضےسضعفنضاحلصضرکوں۔

ںیمضاسضیکضالصض’’ ذموکر ضرواتیضےکضابرےضںیمضرفامےتضںیہ:ضlاحظفضرعایقض مکح:

ضlالعہمضاوبااقلمسضریشقیض،ضl،ضزینالعہمضرمیضتضزدیبیض‘‘رپضوافقضںیہنضضوہاکسضوہں

َ ین

ی

سل َ
ر
 َ

ی

 تیضےکضوطرضرپضایبنضایکضےہ،ضاسضےئلےنضاےسارسایلیئضرواضlاورالعہمضش

ےکضااستنبضےسضایبنضرکانضدر ِتسضںیہن،اہتبلضارسایلیئضرواتیضہہکضملسو هيلع هللا ىلص اےسوضحرض

 رکضایبنضرکےتکسضںیہ۔

 رواتیضاکضدصمر

‘‘قوت القلوب’’ ےنضlاوباطبلضیکمضالعہمضذموکر ضرواتیض

ںیمضانضض 1

  اافلظضےسضذرکضیکضےہ:

، وخبر آخر، يقول اهلل تعالى: إنما خلقت الخلق ليربحوا علي’’ 

ض .‘‘ولم أخلقهم ألربح عليهم ضاکیضدورسیضربخضےہضہک ضاراشدضاور اہللضاعتیل

لصضایکضےہضاتہکضو ضھجمضےسضعفنضاحضںیمضےنضولخماقتضوکضدیپاضیہضاسضےئلرفامےتضںیہ:

 دیپاضںیہنضایکضاتہکضںیمضانضےسضعفنضاحلصضرکوں۔ضےئلرکںی،اورضںیمضےنضانضوکضاسض

                                                      

 . هـ۱۴۸۸الطبعة األولى،القاهرة ـ دار التراث،محمودإبراهيم محمد رضوانيت:،۴/۵۰۸:قوت القلوب 1
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  ضعبضدرگیضاصمدر

‘‘إحياء علوم الدين’’ ےنضذموکر ضرواتیضوکضضlااممضزغایلضض

ںیمضالعہمضض 1

ضl،ضزینضالعہمضرخفضادلنیضرازیضےکضذرکضرکد ضاافلظضےسضلقنضایکضےہlاوبضاطبلضیکمض

‘‘مفاتيح الغيب’’ ےنض

ض 2 ضےسضلقنضایکضےہ: ضاافلظ  عليه قال’’ ںیمضاےسضان

 ال ،علي ليربحوا خلقتهم: سبحانه العزة رب عن حاكيا والسالم الصالة

ضاہللضربضازعلتضےسضاکحتیضرکےتض.‘‘عليهم ألربح ض ضواالسلم آپضہیلعضاالصلۃ

ضیہضاسضےئلضاںیھنںیمضےنضوہےئضرفامےتضںیہ: ضھجمضےسضعفنضضایکضےہضاتہکضدیپا و 

 دیپاضںیہنضایکضہکضںیمضانضےسضعفنضاحلصضرکوں۔ضاحلصضرکںی،ضاسضےئل

  رواتیضرپضاہمئضاکضالکم

‘‘الرسالة القشيرية’’  lالعہمضاوبااقلمسضریشقی

3
رفامےتضںیہ:ضںیمض 

أوحى اهلل إلى داود، ق  لهم: إني لم أخلقهم ألربح عليهم،  وقي :’’

 .‘‘وإنما خلقتهم ليربحوا علي

رپضویحضانزلضیکضہکضآپضانضدنبوںض eداؤدضاورضاہکضایگضےہضہکضاہللضاعتیلضےنض

ضایکضہکضںیمضانضےسضعفنضضالبہبشضںیمضےنضولخماقتضوکضاسضےئلضےسضںیہکضہک دیپاںیہنض

ایکضےہضاتہکضو ضھجمضےسضعفنضاحلصضضہکلبضںیمضےنضانضوکضدیپاضیہضاسضےئلاحلصضرکوں،ض

 ۔ضرکںی

                                                      

 . هـ۱۴۰۸بيروت،الطبعة ـ ،دارالمعرفة۴/۱۵۰:إحياء علوم الدين 1

 . هـ۱۴۰۱،دار الفار ـ بيروت،الطبعة األولى۲/۱۲۴مفاتيح الغيب: 2

 . ء۸۰۰۴،الطبعةالماتبة التوفيقيةـ القاهرةت:عبدالحليم محمود،،۸۵۸:الرسالةالقشيرية 3
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َ  ضالعہمضدمحمضنبضدبعارکلمی

ی

سل َ
ر
 َ

ی

‘‘نهاية اإلقدام’’ےنض l ینش

 ضاےسضںیمض 1

 )ضعبضبتکضںیمضآاتضےہ(ہہکضرکضلقنضایکضےہ۔ ‘‘ورد في بعض الاتب’’

‘‘المغني عن حم  األسفار’’  lاحظفضرعایقض

ض 2  ںیمضرفامےتضںیہ:ض

 ںیمضاسضرواتیضیکضالصضرپضوافقضںیہنضوہاکسضوہں۔. ‘‘لم أقف له على أص ’’

‘‘تذكرة الموضوعات’’   lالعہمضدمحمضنبضاطرہضینٹپض

ںیمضرفامےتضض 3

 ہیضرواتیضںیہنضیتلم۔.‘‘لم يوجد’’ ںیہ:

ض ضزدیبی ضرمیضت ‘‘إتحاف’’ lالعہم

ض 4 ضریشقہی’’ ںیم ےسضض‘‘راسہل

یکضضlاورضالعہمضریشقیضضlذموکر ضابالضرواتیضلقنضرکےنضےکضدعبضاحظفضرعایقض

.اسضےسض‘‘إسرائيلي خبرفظهر أنه ’’ ابعرتضلقنضرکےنضےکضدعبضرفامےتضںیہ:

 ہیضارسایلیئضرواتیضےہ۔ہیضاظرہضوہضایگضہکض
                                                      

 . هـ۱۴۸۵األولى الطبعة،ـ بيروتالاتب العلمية دار،أحمد فريد المزيدي،۱/۸۸۴نهاية اإلقدام: 1

الرياض،الطبعة  ـشرف،ماتبة طبرية أبو محمد أ،ت:۴۲۸۴،رقم:۱/۱۰۵۵سفار:المغني عن حم  األ 2

 . هـ۱۴۱۵ولىاأل

 . هـ۱۴۴۴وليالطبعة األ،ـ بيروت إحياء التراث العربي،۸۸۲ص:تذكرة الموضوعات: 3

من هـذه األمـة بيهـودي أو نصـراني إلـى      يأتي ك  رج  من أمتي ’’ ےکضاافلظضالمہظحضضضوہں:ض‘‘ذترکۃضاوملوضاعتض’’

جهنم، فيقول: هذا فدائي من النار، فيقال للمسلم: إنما خلقت الخلق ليربحوا علـي، ولـم أخلقهـم ألربـح     

 .‘‘عليهم

ض ضےنضزریضثحبضرواتیضےکضاسھتضادتباءضںیمضوجضاافلظضلقنضےئکضںیہضو ض وریغ ضبتکضںیمضوموجدضںیہ،ضض‘‘دنسمضادمح’’واحضضرےہضہکضالعہمضینٹپضؒ

ضملسم’’ زینضاافلظضےکضھچکضرفقضےکضاسھتضہیضادتبایئضہصحض

ْ

حدثنا أبو بار بن أبـي شـيبة،   ’’ںیمضیھبضوموجدضےہ،ضالمہظحضوہ:ضض‘‘يحص

حدثنا أبو أسامة، عن طلحة بن يحيى، عن أبي بردة، عن أبي موسى، قال: قال رسـول اهلل صـلى اهلل عليـه    

قيامة، دفع اهلل عز وج  إلى ك  مسلم يهوديا، أو نصرانيا، فيقـول: هـذا فااكـك مـن     وسلم: إذا كان يوم ال

،دار الاتب العلميـة ـ بيروت،محمـد فـواد عبـد الباقي،الطبعـة       ۴9،رقم:۴/۸۱۱9)الصحيح لمسلم:‘‘النار

 هـ(.۱۴۱۸األولى

 . هـ۱۴۴۴ـ بيروت،الطبعة الخامسة الاتب العلمية دار،۱۱/۴۵۴إتحاف: 4
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 مکحاکرواتیضقیقحتضاکضالخہصضاورض

ضرواتیضےکضابرےضںیمضضlلیصفتضزگرضیکچضےہضہکضاحظفضرعایقض ذموکر 

ضl،العہمضرمیضتضزدیبیض‘‘ںیمضاسضیکضالصضرپضوافقضںیہنضضوہاکسضوہں’’رفامےتضںیہ:

 رفامےتضںیہ:ضl،العہمضدمحمضنبضاطرہضینٹپض‘‘ہیضارسایلیئضرواتیضےہ’’ رفامےتضںیہ:

ضالعہمضاوبااقلمسضریشقی‘‘ہیضرواتیضںیہنضیتلم’’ ،lضض یکضویحض  eےنضاےسضداؤد

ضرپضذرکضایکضےہ، َ ینےکضوطر

ی

سل َ
ر
 َ

ی

ضعبضبتکضںیمضآاتض’’ ےنضاےسضlزینالعہمضش

ضہہکضرکضلقنضایکضےہ ‘‘ےہ ےکضااستنبضےسضملسو هيلع هللا ىلص ،ااحللصضاسضرواتیضوکضوضحر

 ،اہتبلضارسایلیئضرواتیضہہکضرکضایبنضرکےتکسضںیہ۔ایبنضرکانضدر ِتسضںیہن
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 ۱۱3  مجنپ( )ہصح

 رواتیضربمن

 ےسضمہضالکمضوہان،ضملسو هيلع هللا ىلص آپضدگےھ(ضاکض ) رواتی:ضوفعیرضانیمضدرازضوگشض

رطفضانجیھب،ضےکضرھگوںضیکض pاکضوفعیرضوکضوطبرضاقدصضاحصہبملسو هيلع هللا ىلص اورضآپ

 ےکضملسو هيلع هللا ىلصیکضوافتضےکضدعبضوفعیرضاکضاےنپضآپضوکوضحرملسو هيلع هللا ىلص وضحر

 رگارکضاجنضدےضدانی۔ضمغضںیمضضونکںیضںیم

دگاھ(ض اکضوفعیرضانیمضدرازضوگشض)ملسو هيلع هللا ىلص :ہیضامتمضیمانضنمضڑھگتضںیہ،ضاہتبلضآپمکح

  وساریضرفامےتضےھت۔ملسو هيلع هللا ىلص اھت،ضسجضرپضآپ

 زریضثحبضرواتیضدوضرطقیضےسضرمویضےہ:

د زَملرطقیضاوبضرفعجضدمحمضنبض 
َ
  ومیلضینبضاہمشضضْي

َ

 

ل
ضرطقیضدبعضاہللضنبضاَُذْی

 ۔اطیئ

دضدغبادیرواتیضرطبقیضاوبضرفعجدمحمض
َ
 ومیلضینبضاہمشضنبضزَملْي

‘‘تاريخ دمشق’’  lضاحظفضانبضاسعرک

 رختجیضرفامےتضںیہ:ضںیم 1

أخبرنا أبو غالب وأبو عبد اهلل قاال: أنبأ أبو سعد بن أبي عالنة، ’’ 

أنا أبو طاهر المُخَلِّص، وأبو أحمد بن المهتدي، حدثني أبو الحسن 

األسدي عمر بن بشر بن موسى، نا أبو حفص عمر بن مَزْيَد، نا عبد اهلل 

بن محمد بن عبيد بن أبي الصهباء، نا أبو حذيفة عبد اهلل بن حبيب 
                                                      

 بيروت، ـ  دار الفار،ت:محب الدين أبي سعيد عمر بن غرامة العمروي،۱۰۰۲رقم:،۴/۸۴۸دمشق: تاريخ مدينة 1

 . هـ۱۴۱۵الطبعة
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هُذَلي، عن أبي عبد اهلل السُلَمِي، عن أبي منظور قال: لما فتح رسول ال

]كذا اهلل صلى اهلل عليه وسلم ـ يعني خيبرـ أصاب أربعة أزواج ثقال 

، أربعة أزواج [ 1في األص ، ولعله: نعال كما في المجروحين البن حبان

 ]وفي البداية:خفاف، وعشر أواقي ذهب وفضة، وحمار أسود مُاَبَّال 

 .ومِاْتَ [

قال: فالم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم الحمار، فالمه  
 : ما اسمك؟ قال: يزيدالحمار، فقال له النبي صلى اهلل عليه وسلم

بن شهاب، أخرج اهلل عزوج  من نس  جدي ستين حمارا كلهم 
لم يركبهم إال نبي، قد كنت أتوقعك أن تركبني، لم يبق من نس  

نبياء غيرك، قد كنت قبلك لرج  يهودي، جدي غيري، وال من األ
 وكنت أتعثر به عمدا، وكان يجيع بطني ويضرب ظهري.

قال: فقال له النبي صلى اهلل عليه وسلم: فأنت يعفور، يا  
 يعفور! قال: لبيك، قال: أتشتهي اإلناث؟ قال: ال.

قال: فاان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يركبه في حاجته،   

بعث به إلى باب الرج ، فيأتي الباب فيقرعه برأسه، فإذا وإذا نزل عنه 

إليه أن أجب رسول اهلل  ]كذا في األص [خرج إليه صاحب الدار، أومئ 

صلى اهلل عليه وسلم، فلما قُبض النبي صلى اهلل عليه وسلم، جاء إلى 

بئر كانت ألبي الهيثم بن التَيِّهان، فتردى فيها جزعا على رسول اهلل 
                                                      

 . هـ۱۴۱۸دار المعرفة ـ بيروت،الطبعة،محمود إبراهيم زايدت:،۸/۴۰۲المجروحين: 1



 ۱۱۵  مجنپ( )ہصح

 .   ‘‘فصارت قبره عليه وسلم،

وکضملسو هيلع هللا ىلص ےنضربیخضوکضحتفضایک،ضوتضآپملسو هيلع هللا ىلص آپبجضاوبضوظنمرضرفامےتضںیہ: 

اچرضوجھےضڑمچےضےکضومزوںضےکضےلم،ضاورضدسضاوہیقضضاچرضوجھےضوجےتضےکاور

 اھضوہاضدگاھضالم۔اورضاْيضْس هضدنبوسانضاورضاچدنیضالم،ض

ضوتضدگےھضےنضیھبضملسو هيلع هللا ىلص آپضروایضےتہکضںیہ: ضایک، ےنضدگےھضےسضالکم

ےہ؟ضراضانمضایکاہمتےنضدگےھضےسضاہک:ملسو هيلع هللا ىلص ایک،ضانچہچنضآپالکمضضےسملسو هيلع هللا ىلص آپض

اہللضاعتیلضےنضریمیضلسنضےسضاسھٹضدگوھںض،ضزیدیضنبضاہشبدگےھضےنرعضضایک:

ےسضہیضوتعقضرکاتضملسو هيلع هللا ىلص ایک،ضرہضدگےھضرپضیبنضیہضےنضوساریضیکضےہ،ضںیمضآپوکضدیپاض

یئضںیہنضاھتضہکضآپضھجمضرپضوسارضوہںضےگ،ضریمےضداداضیکضلسنضںیمضریمےضالعو ضوک

ضاورضاایبنءض ےسضملسو هيلع هللا ىلصںیمضآپض،ضےکضالعو ضوکیئضابیقضںیہنملسو هيلع هللا ىلصںیمضآپض Eاچب،

ضاورضںیمضاسضوکضاجنضوبھجضرکضرگااتضاھت اورضو ض،ضےلہپضاکیضوہیدیضصخشضیکضتیکلمضاھت،

 ریمےضٹیپضوکضوھباکضراتھکضاھتضاورضریمیضرمکضوکضامراتضاھت۔

ضےتہکض  ضاےضوفعیر!ضےنضاسملسو هيلع هللا ىلص آپںیہ:راوی ضوہ، ضوفعیر ضمت  ےسضاہک،

ےنضرفامای:ضایکضمتضدگویہںضیکضوخاشہضرےتھکضملسو هيلع هللا ىلص ںیمضاحرضضوہں،ضآپرعضضایک:

 ںیہن۔؟ضرعضضایک:وہ

رپضا ینضرضورتضےکضےئلضوسارضوہےتضےھت،ضضاسملسو هيلع هللا ىلصآپےتہکضںیہ:راویض 

اورضبجضاسضےسضارتضاجےت،ضوتضاسضوکضیسکضےکضدروازےضیکضرطفضےتجیھب،ضانچہچنضو ض

سضآاتضاورضاسضوکضاےنپضرسضےسضامرات،رھپضبجضرھگضواالابرہضاتلکن،ضوتو ضدروازےضےکضاپ

یکضملسو هيلع هللا ىلص یکضدختمضںیمضاحرضضوہےنضاکضااشر ضرکات،ضبجضآپضملسو هيلع هللا ىلص اےسضآپ



 مجنپ()ہصحض  ۱۱۲

ضوتاسضےنضآپض   نملسو هيلع هللا ىلص وافتضوہیئ،
ّ
ْ َ

ی

ےکضونکںیضضrےکمغضںیمضاوبضمثیہضنبضت

 ےکضاپسضآرکضاےنپضآپضوکضاسضںیمضرگادای،ضذہلاضویہضونکاںضضاسضیکضربقضانب۔

 : افدئ امہض

دزَمل واحضضرےہضہکضدنسضںیمضوموجدضراویضرمعضنبض 
َ
دزَمل اظبرہضدمحمضنبضضیہضضْي

َ
ےہضضْي

‘‘البداية والنهاية’’ اسیجہکض

‘‘المجروحين’’ اورضض 1

 یکضدنسضںیمضےہ۔ 2

 دنسضںیمضرھپضدعبضںیمض 

ُ
م

 وموجدضاحظفضاوبضاطرہض

َ

 

ج

 

م
ّ ل

صضاکضرطقیضالم،ضسجضںیمضاوبض

دزَمل رفعجضدمحمضنبض
َ
اھکلضےہضْي

 ۔ 3

‘‘ميزان االعتدال’’ ےنضlضذیبہضزینضہیضیھبضواحضضرےہضہکضاحظف 

ںیمض 4

‘‘لسان الميزان’’ ےنض lاورضاحظفضانبضرجحضالقسعینض

د زَمل ںیمضدمحمضنبضض 5
َ
وکضدمحمضضْي

 نبضزیدیضہہکضرکضیھبضذرکضایکضےہ۔

  ضعبضدرگیضاصمدر

‘‘المجروحين’’ ےنضزریضثحبضرواتیضlاحظفضانبضابحن

ںیمضاورض 6

                                                      

 . هـ۱۴۱۲األولى:عبد اهلل بن عبد المحسن التركي،دار هجر ـ مصر،الطبعة ،ت9/۴۱:البداية والنهاية 1

 . هـ۱۴۱۸دار المعرفة ـ بيروت،الطبعة،محمود إبراهيم زايدت:،۸/۴۰۲المجروحين: 2

وهذا الحديث الذي ذكره القاضي ’’ںیمضرحتریضرفامےتضںیہ:ضض‘‘اجعمضاآلاثر’’l انرصضادلنیضدیقشمانبضہچنضالعہمضانچ 3

األسدي ابن عم بشر بن موسى، لِّص فقال: حدثني أبو الحسن خَعياض مختصرا، رواه أبو طاهر المُ

د، حدثنا عبد اهلل بن محمد بن عبيد ابن أبي الصهباء، حدثنا أبو حذيفة يَزْحدثنا أبو جعفر محمد بن مَ

قال: لما فتح  ،موسى بن مسعود، عن عبد اهلل بن حبيب الهذلي، عن أبي عبد اهلل السُلَمِي، عن أبي منظور

،ت:أبو يعقوب ۲/۴۱)جامع اآلثار في السير ومولد المختار:‘‘ رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم خيبر...

 هـ(.۱۴۴۱نشأت كمال،وزارة األوقاف ـ قطر،الطبعة األولى

 معرفة ـ بيروت .،دار العلي محمد البجاوي،ت: ۲۴۸۴،رقم:۴/۵۴ميزان االعتدال: 4

 . هـ۱۴۸۴بيروت،الطبعة األولىـ  ت:عبد الفتاح أبو غدة،دار البشائر،۴۴9۴:،رقم۴/۵9۱لسان الميزان: 5

 . هـ۱۴۱۸دار المعرفة ـ بيروت،الطبعة،محمود إبراهيم زايدت:،۸/۴۰۲المجروحين: 6



 ۱۱۲  مجنپ( )ہصح

‘‘البداية والنهاية’’ ےنضlاحظفضانبضریثک

ںیمضًاقیلعتضلقنضیکضےہ،ضامتمضدنسںیضض 1

د زَملدنسضںیمضوموجدضراویضدمحمضنبض
َ
 رپضکرتشکضوہاجیتضںیہ۔ضْي

  امہضونٹ:

‘‘تاريخ دمشق’’ واحضضرےہضہکض

دزَمل یکضدنسضںیمضدمحمضنبض 2
َ
ےکضخیشضدبعضاہللضضْي

‘‘والنهايةالبداية ’’ ہکبج،ضنبضدمحمضنبضدیبعضنبضاوباابہصلءضںیہ

د زَمل ںیمضدمحمضنبض 3
َ
ضْي

ضنبضب ہبضنبضاوبضاابہصلءضذموکرےہےکضخیشضاوبضدبعضاہللضدمحم ضاورض ‘‘المجروحين’’ ،

4 

د زَملیکضدنسضںیمضدمحمضنبض
َ
 ےکضخیشضاوبضذحہفیضومیسضنبضوعسمدضںیہ۔ضْي

‘‘تاريخ دمشق’’ ایسضرطحض 

د زَمل ںیمضدمحمضنبضض 5
َ
ےکضخیشضاخیشل،ضاوبضذحہفیضضْي

‘‘البداية والنهاية’’ دبعضاہللضنبضبیبحضذہیلضاھکلضےہ،ضہکبجض

ںیمضاوبضذحہفیضنعض 6

دیلضاھکلضےہ،واہللضاملع۔

 

ُ
 دبعضاہللضنبضبیبحضہ 

                                                      

 هـ .۱۴۱۲،ت:عبد اهلل بن عبد المحسن التركي،دار هجر ـ مصر،الطبعة األولى9/۴۱:البداية والنهاية 1

 .  هـ۱۴۱۵الطبعة بيروت،ـ  دار الفار،،ت:محب الدين أبي سعيد عمر بن غرامة العمروي۴/۸۴۸دمشق: تاريخ مدينة 2

 . هـ۱۴۱۲،ت:عبد اهلل بن عبد المحسن التركي،دار هجر ـ مصر،الطبعة األولى9/۴۱:البداية والنهاية 3

 .هـ۱۴۱۸دار المعرفة ـ بيروت،الطبعة،محمود إبراهيم زايدت:،۸/۴۰۲المجروحين: 4

 أبـي  عـن  يـروي  ،بغـداد  أهـ  ن م هاشم بني مولى جعفر أبو ديَزْمَ بن محمد’’  یکضدنسضالمہظحضوہ: ‘‘ارجملونیح’’

 منظـور  أبـي  عن ،يمِلَالسُ الرحمن عبد أبي عن ،الهُذَلي حبيب بن اهلل عبد عن ،مسعود بن موسى حذيفة

 .‘‘ ...فتح لما :قال ،صحبة له وكانت

 . هـ۱۴۱۵الطبعة بيروت،ـ  دار الفار،،ت:محب الدين أبي سعيد عمر بن غرامة العمروي۴/۸۴۸دمشق:تاريخ مدينة  5

 .هـ۱۴۱۲،ت:عبد اهلل بن عبد المحسن التركي،دار هجر ـ مصر،الطبعة األولى9/۴۱:البداية والنهاية 6

أخبرنا أبو الحسين أحمد بن حمدان فقال أبو محمد عبد اهلل بن حامد: ’’دنسضالمہظحضوہ:ضضیکض‘‘ ادبلاہیضوااہنلہی’’

د إمالء، أنا أبو عبد اهلل محمد بن يَزْر، حدثنا أبو جعفر محمد بن مَيْجَي، حدثنا عمر بن محمد بن بُزِجْالسِ

مي، عن لَلي، عن أبي عبد الرحمن السُذَعقبة بن أبي الصهباء، حدثنا أبو حذيفة، عن عبد اهلل بن حبيب الهُ

 .‘‘ ...قال: لما فتح اهلل ،أبي منظور
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‘‘تاريخ دمشق’’ ایسضرطحض

د زَملںیمضدمحمضنبض 1
َ
ےسضرواتیضرکےنضواالضضْي

‘‘والنهايةالبداية ’’ راویضرمعنبضرشبضنبضومیسضےہ،ضہکبجضض

دزَملںیمضدمحمضنبض 2
َ
ےسضضْي

ْررےہ۔
ج ن
ن 

 رواتیضرکےنضواالضرمعضنبضدمحمضنبض

درفعجدمحمضنبضرواتیضرطبقیضاوبض
َ
 الکمضرپضاہمئضاکضزَملْي

 وقلاک  lاحظفضانبضایبضاحمت

‘‘ميزان االعتدال’’   lاحظفضذیبہ

د زَمل ںیمضدمحمضنبضض 3
َ
ےکضرتہمجضےکضضْي

 تحتضرفامےتضںیہ:ض

ض.‘‘الباط  الخبر هذا حذيفة أبي عن روى أنه حاتم أبي ابن ذكر’’ 

دزَملہکضاسضدمحمضنبضےنضذرکایکضےہضضlانبضایبضاحمت
َ
ےنضاوبضذحہفیضےسضاسضابلطضضْي

 ۔ضربخضوکضلقنضایکضےہ

ضرھپضےنض  lاحظفضذیبہاسضےکضدعبض ضذرکضایک، ضوک زریضثحبضدحثیضوفعیر

ضاحظفضانبضوجزیضlابحناحظفضانبض ضضlاور ضوجضرقنعبیضاکوقل الےئضںیہ،

 آےئضاگ۔

 الکماکضضlاحظفضانبضابحن

‘‘المجروحين’’  lاحظفضانبضابحن

ںیمضزریضثحبضرواتیضدمحمضنبضض 4

د زَمل
َ
هذا حديث ال أص  ’’  ےکضرطقیضےسضلقنضرکےنضےکضدعبضضرفامےتضںیہ:ضْي

                                                      

 .  هـ۱۴۱۵الطبعة بيروت،ـ  دار الفار،،ت:محب الدين أبي سعيد عمر بن غرامة العمروي۴/۸۴۸تاريخ مدينة دمشق: 1

 هـ .۱۴۱۲،ت:عبد اهلل بن عبد المحسن التركي،دار هجر ـ مصر،الطبعة األولى9/۴۱:البداية والنهاية 2

 . معرفة ـ بيروت،دار العلي محمد البجاويت:، ۲۱۵۸،رقم:۴/۴۴ميزان االعتدال: 3

 . هـ۱۴۱۸دار المعرفة ـ بيروت،الطبعة،محمود إبراهيم زايدت:،۸/۴۰۲المجروحين: 4



 ۱۱۵  مجنپ( )ہصح

اسضدحثیض.‘‘له، وإسناده ليس بشيء، وال يجوز االحتجاج بهذا الشيخ

ضاسضیکضدنس ضاور ض’’ یکضوکیئضالصضںیہن،

ْ

ءيل

ی

 

ضا‘‘ب ضاور سضخیشض)ینعیضدمحمضنبضےہ،

دزَمل
َ
 ےہ۔ضےسضااجتحجضاجزئضںیہن(ْي

راین
ْ

ی

 اکضوقلضlاحظفضانبضق

راین 
ْ

ی

‘‘الحفاظ تذكرة’’  lاحظفضانبضق

ںیمضزریضثحبضرواتیضدمحمض 1

دزَمل نبض
َ
ضضْي  مَزْيَد بن ومحمد’’ ےکضرطقیضےسضذرکضرکےنضےکضدعبضرفامےتضںیہ:

د زَملدمحمضنبضاسضاورضض.‘‘به االحتجاج يجوز ال هذا
َ
 ےسضااجتحجضاجزئضںیہنضےہ۔ضْي

 اکضالکمضlاحظفضانبضوجزی

‘‘كتاب الموضوعات’’  lاحظفضانبضوجزی 

ںیمضزریضثحبضرواتیض 2

ضدمحمضنبض دزَمل وک
َ
ضضْي هذا حديث ’’ ےکضرطقیضےسضلقنضرکےنضےکضدعبضےتھکلضںیہ:

موضوع، فلعن اهلل واضعه، فإنه لم يقصد إال القدح في اإلسالم 

واالستهزاء به، قال أبو حاتم بن حبان: ال أص  لهذا الحديث، وإسناده 

 .‘‘ليس بشيء، وال يجوز االحتجاج بمحمد بن مزيد

ہیضنمضڑھگتضدحثیضےہ،ضاسضےکضڑھگےنضواےلضرپضاہللضیکضتنعلضوہ،ضویکںض 

ضlےہ،ضاوبضاحمتضانبضابحناسضاکضدصقمیہضضاالسمضںیمضبیعضاگلانضاورضذماقضاھاانضہکض

ء’’ یکضوکیئضالصضںیہن،ضاورضاسضیکضدنسضض:ضاسضدحثیرفامےتضںیہ

ی

 

ےہ،ضاورضض‘‘سیلضب

د زَملدمحمضنبض
َ
  ےسضااجتحجضاجزئضںیہن۔ضْي

                                                      

ـ الريـاض،   ،حمدي عبد المجيد بن إسماعي  السـلفي ت:،۵۴۲،رقم:۸۵۸ص::تذكرة الحفاظ 1  دار الصـميعي 

 . هـ۱۴۱۵الطبعة األولى

 . هـ۱۴۸9بيروت،الطبعة األولىـ  ر ابن حزمدا،۵۵۵،رقم:۸۰9كتاب الموضوعات:ص:  2
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‘‘ميزان االعتدال’’ ےن lاحظفضذیبہ

‘‘تلخيص الموضوعات’’ اور 1

2 

‘‘لسان الميزان’’ ےنضضlںیم،ضاحظفضانبضرجح

 ےنضضlںیم،ضاحظفضویسیطض 3

‘‘الآللئ المصنوعة’’

ض 4 ‘‘مناه  الصفا’’ اور

ضlںیم،ضالعہمضانبضرعاقض 5

‘‘تنزيه الشريعة’’ ےنض

‘‘شرح الشفا’’ ںیم،ضالمیلعضاقریضےنض 6

ںیمضاورالعہمض 7

 یج
َ

  

‘‘نسيم الرياض’’ ےنضضlخ

اورضاحظفضانبضضlںیمضاحظفضانبضابحن 8

 ےکضالکمضرپاامتعدضایکضےہ۔ضlوجزی

 ھ(ضاکضوقل۵۲۲)اوتملیف  lاحظفضاوبضومیسضدمینی

ضثحبضرواتیضےکضابرےضںیمضرفامےتضںیہ:ضضlاوبومیسضدمینیاحظفض   زْير

هذا حديث منار جدا إسنادا ومتنا، ال أح  ألحد أن يرويه عني إال ’’

‘‘مع كالمي عليه

ہیضدحثیضدنسضاورضنتمضضےکضاحلظضےسضتہبضزاید ضرکنمضےہ،ضض. 9

                                                      

 . معرفة ـ بيروت،دار العلي محمد البجاويت:، ۲۱۵۸،رقم:۴/۴۴ميزان االعتدال: 1

ـ  ،۸۰۱،رقم: ۲۲تلخيص الموضوعات:ص:  2  الطبعة الرياض، ت:أبو تميم ياسر بن إبراهيم بن محمد،ماتبة الرشد 

 . هـ۱۴۱9األولى

 . هـ۱۴۸۴بيروت،الطبعة األولىـ ت:عبد الفتاح أبو غدة،دار البشائر ،۴۴9۴،رقم:۴/۵9۱لسان الميزان: 3

 بيروت،الطبعـة ـ   ،دار الاتـب العلميـة  أبو عبد الرحمن صالح بن محمد بن عويضةت:،۱/۸۵۴المصنوعة:ئ الآلل 4

 . هـ۱۴۱۴األولى

 . هـ۱۴۰۲بيروت،الطبعة األولىـ  ت:سمير القاضي،دار الجنان،۵۸۴،رقم:۱۴۴مناه  الصفا:ص: 5

 ،ت:عبد الوهاب عبد اللطيف وعبد اهلل محمـد الصـديق،دار الاتـب   ۱۱،رقم:۱/۴۸۵تنزيه الشريعة المرفوعة: 6

 . هـ۱۴۰۱الثانية بيروت،الطبعة العلمية ـ 

 . هـ۱۴۸۱األولىبيروت،الطبعة ـ  دار الاتب العلمية،ت:عبد اهلل محمد الخليلي،۱/۵۴۴شرح الشفا: 7

 . هـ۱۴۸۱بيروت،الطبعة األولىـ  القادر عطا،دار الاتب العلميةت:محمد عبد ،۴/۵۱نسيم الرياض: 8

 ،بيـروت ـ   وعادل أحمد عبد الموجود،دار الاتب العلميـة  ت:علي محمد معوض،۵۸9۱،رقم:۵/۸9۲أسد الغابة: 9

 . هـ۱۴۸۴الطبعة الثانية
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مضاسضرواتیضوکضریمےضاسضرپضالکہکضو ضضھجمضےسضضںیمضیسکضےکےئلضالحلضںیہنضاتھجمس

 رکے۔ےکضریغبضلقنض

ضومٰیس  ضاحظفضانبضاریثضlدمینیضاحظفضاوب ضرپ أسد ’’ ےنضlےکضالکم

‘‘الغابة

ضانبضرجحالقسعین 1 ضاحظف ‘‘اإلصابة’’ ےنضlںیم،

ضالعہمض 2 ضاور ںیم

 
َ
رد ْ
م
‘‘حياة الحيوان’’ ےنضضlیم

 ںیمضاامتعدضایکضےہ۔ض 3

 اکالکم  lاحظفضذیبہ

می  ر

 

مْيل ر
ل

ی

‘‘األسماعإمتاع ’’  lالعہمضیقتضادلنیضَم

ضںیمضزریضثحبضدحثی 4

ےکضضlاورضاحظفضانبضریثکضl،ضاحظفضانبضوجزیlوفعیرضرپضاحظفضانبضابحن

 الکمضوکضلقنضرکےنضےکضدعبضےتھکلضںیہ:ض

قال الذهبي: يروى بإسناد مجهول عن مجهول، يقال له أبو ’’ 

ہیضرواتیضوہجملضنعضرفامےتضںیہ:ضlذیبہض.‘‘منظور: كتبه للفُرْجة ال للحجة

امتہش(ضض) یکضدنسضےسضوقنملضےہ،ضےسجضضاوبضوظنمرضاہکضاجاتضےہ،ضاسضوکضوطبررفہجوہجملض

 ےکضاھکلضےہ،ضہنضہکضوطبرضادتساللضےک۔

 ںیہنضضلمضاکس۔التشضایسبرضےکضابووجدضاکضہیضالکمضضضlاحظفضذیبہضامہضونٹ:

                                                      

 ،بيـروت ـ   لميـة وعادل أحمد عبد الموجود،دار الاتب الع ت:علي محمد معوض،۵۸9۱،رقم:۵/۸9۲أسد الغابة: 1

 . هـ۱۴۸۴الطبعة الثانية

 بيـروت، ـ   ض،دار الاتـب العلميـة  أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوت:عادل ،۱۰۵۲۴،رقم:۴/۴۸۱اإلصابة: 2

 . هـ۱۴۱۵األولى الطبعة

ـ بيروت،الطبعة الثانية،أحمد حسن بسجت:،۱/۴۵۵الابرى: حياة الحيوان 3  هـ .۱۴۸۴دار الاتب العلمية 

 . هـ۱۴۸۰الطبعة األولى،بيروتـ  ت:محمد عبد الحميد النميسي،دار الاتب العلمية،۴/۸۸۵:األسماعإمتاع  4
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 اکضوقل  lاحظفضانبضریثک

‘‘البداية والنهاية’’   lاحظفضانبضریثک

ضض 1 ںیمضزریضثحبضرواتیضرطبقیض

د زَملدمحمضنبض
َ
  ذرکضرکےنضےکضدعبضرفامےتضںیہ:ضْي

 فهو حديث ال يعرف له إسناد بالالية، وقد أناره غير واحد’’ 

من الحفاظ، منهم عبد الرحمن بن أبي حاتم وأبوه رحمها اهلل، 

ي رحمه اهلل يناره أبا الحجاج المزوقد سمعت شيخنا الحافظ 

 .‘‘شديداغير مرة إناارا 

ضابلکلضوکیئضدنس  ضےنضاسضرعموفضںیہنضےہاسضدحثیضیک ضیئکضافحظ ضاور ،

ضانضںیمضےسض ضایکضےہ، ضااکنر ضانضےکضضlدبعارلنمحضنبضایبضاحمترواتیضاک اور

ضاورضںیمضےنضاےنپضخیشضاحظفضاوبضاجحجضزمی lوادل وکضیئکضرمہبتضاسضضlںیہ،

 رواتیضاکضدشدیضااکنرضرکےتضوہےئضانسضےہ۔

‘‘الفصول’’   lاحظفضانبضریثک

ںیمضزریضثحبضرواتیضلقنضرکےنضےکض 2

 .ےکضدعبضےتھکلضںیہ:

 في السهيلي قاسم أبي رواية كله هذا من وأغرب قلت:’’ 

 اهلل صلى النبي كلم أنه عفير قصة في المشهور الحديث روضه

 نبي، ركبه منها ك  حمارا، سبعين نس  من إنه وقال: وسلم، عليه
                                                      

 . هـ۱۴۱۲،ت:عبد اهلل بن عبد المحسن التركي،دار هجر ـ مصر،الطبعة األولى۲/۴۲۴:البداية والنهاية 1

ـ   علـوم القـرآن  مؤسسة الدين مستو، يت:محمد العيد الخطراوي ومحي،۸۵9:ص:الفصول في سيرة الرسول 2

 . هـ۱۴۰۴ثالثةالطبعة ال بيروت،
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 عليه اهلل صلى النبي يبعثه كان وأنه شهاب، بن يزيد اسمه وأن

 .أصحابه إلى الحاجات في وسلم

 ما إال ضعيف وال صحيح طريق من له أص  ال باط  شيء فهذا

 أه  شك وال مردود، منار طريق من حاتم أبي بن محمد أبو ذكره

  موضوع. أنه الشأن بهذا ]كذا في األص [ العلم

 حتى الحرمين، وإمام اإلسفراييني إسحاق أبو هذا ذكر وقد

 ترك األولى وكان استطرادا، الشفاء كتابه في عياض القاضي ذكره

 أص  له ليس: فقال عنه الحجاج أبا شيخنا سألت ،موضوع ألنه ذكره

  .‘‘ضحاة وهو

ضانضبساتہکضوہں:(lںیمض)احظفضانبضریثک ضرغبیضاوبضاور ضےسضزاید 

ضیکضوہشمرضردحثیضرواتیضرکانضضںیمضہصق‘‘روضض’’ اکضاتکبضضlیلیہسااقلمسض ْرر
عفن

ضرتسضدگوہںضیکضلسنضںیماہک:ضاورےسضالکمضایک،ضملسو هيلع هللا ىلصوضحرےہضہکضاسضےنض ضو ضانض

اورضاسضاکضانمضزیدیضنبضاہشبض،ضرہضاکیضرپضیبنضےنضوساریضیکضےسضںیمضضنج،ضےسضےہ

اسضوکضرضورتضےکضوتقضاحصہبضملسو هيلع هللا ىلص اورضآپےہ،ض
p
 یکضرطفضےتجیھبضےھت۔ 

وکیئضالصضںیہن،ضہنضیسکضحیحصضرطقیضےسضاورضہنض،ضاسضیکضےہضءابلطضیشضہیضاکی

ےنضضرکنمضضlیہضیسکضفیعضضرطقیضےس،ضوساےئضاسضےکضسجضوکاوبضدمحمضنبضاوبضاحمت

اورضاسضنفضےکضالہضملعضاسضےکضنمضڑھگتضوہےنض،ضےہرمدودضرطقیضےسضذرکایک

 ںیمضکشضںیہنضرکےت۔

ےنضذرکضایکضےہ،ضضlاورضااممضرحنضlاورضاسضوکضاوبضااحسقضارفساینیئ
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ںیمضارطتساداًضذرکضایکضےہ،ضض‘‘اافشلء’’ ےنضاسضوکضا ینضاتکبضlضہکضاقیضضایعضیتح

ضاسضوکضذرکضہنضرکانضزاید ضرتہبضاھت،ضویکںضہکضہیض نمضڑھگتضےہ،ضںیمضےنضاےنپضخیشضاورض

اسضیکضضدرایتفضایک،ضوتضاوہنںضےنضاہک:ےسضاسضدحثیضےکضابرےضںیمضlاجحجاوب

 وکیئضالصضںیہنضاورضہیضےنسنہضیکضزیچضےہ۔

  اکضالکم  lانبضنقلمضظفاح

‘‘التوضيح’’  lانبضنقلماحظفض

ضزریضثحبضرواتیضوحباہلضاترخیض 1
ْ
م

 :انبضاسعرکضذرکضرکےنضےکضدعبضرفامےتضںیہ

 واحد غير إسناده وفي غريب، حديث هذا: القاسم أبو قال’’ 
 الحديث، لهذا أص  ال: ضعفائه في حبان ابن وقال ،المجهول من

 .‘‘بشيء ليس وإسناده
ہیضدحثیضرغبیضےہ،ضاورضاسضیکضدنسضںیمضیئکضرفامےتضںیہ:ضlاوبضااقلمسض 

ضlوہجملضروایضںیہ،ضانبضابحن ںیمضرفامےتضںیہ:ضاسضدحثیضیکضض‘‘افعضء’’ ا ینضض

ءضےہ

ی

 

 ۔ضوکیئضالصضںیہنضےہ،ضاورضاسضیکضدنسضسیلضب

 اکضوقلضضضlالعہمضانبضانرصضادلنیضدیقشم

ضدیقشم  ضانرصادلنی ضانب ‘‘اآلثار جامع’’   lالعہم

ضثحبض 2 ںیمضزری

ضدمحمضنبض د زَملدحثیضوفعیرض
َ
 هذا’’  ےکضرطقیضےسضذرکضرکےنضےکضدعبضرفامےتضںیہ:ضْي

 في كتابه في الجوزي ابن أدخله إسنادا، مجهول متنا غريب حديث
                                                      

ـ قطر   ،دار الفالحت:،۱۴/۵۰۲التوضيح لشرح الجامع الصحيح: 1  ،الطبعـة وزارة األوقاف والشـؤون اإلسـالمية 

 . هـ۱۴۸9األولى

ـ قطر،:أبو يعقوب نشأت كمالت،۲/۴۸جامع اآلثار 2  . هـ۱۴۴۱األولى،الطبعة وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 
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ہیضدحثیضنتمضےکضاحلظضےسضرغبیضےہ،ض.‘‘بوضعه وصرح الموضوعات،

ےنضاےسضا ینضاتکبضاوملوضاعتضضlاانسدضےکضاحلظضےسضوہجملضےہ،ضانبضوجزیض

 ںیمضدالخضایکضےہ،ضاورضاسضےکضنمضڑھگتضوہےنضیکضرصاتحضیکضےہ۔

ضضlاحظفضانبضرجحضالقسعین  اکالکمض

ضانبضرجحضالقسعین  ض lاحظف ‘‘اإلصابة’’ ےن

ضثحبضدحثیض 1 ںیمضزری

 اہکضےہ۔ ‘‘خبر واه’’ وفعیرضوکض

ےنضزریضثحبضدحثیضوفعیرضوکضذرکضضlاسضےکضدعبضاحظفضانبضرجحالقسعین 

 ۔ضاامتعداًضذرکایکےہ( رضاکچضےہاکالکم)وجضہکضزگ  lرکےکضاحظفضاوبضومیسضدمینی

یضیکمضاحظف

م

ی

ہ نْت

  الکماک   lانبضرجحض

یضیکمضاحظف 

م

ی

ہ نْت

‘‘شرف الوسائ أ’’  lانبضرجحض

ںیمضزریضثحبضرواتیض 2

 ذرکرکےنضےکضدعبضرفامےتضںیہ: lواوبضمیعنlوحباہلضانبضاسعرک

, ،ولان الحديث مطعون فيه، وذكره ابن الجوزي في الموضوعات’’  

 lنکیلضضاسضدحثیضںیمضنعطضایکضایگضےہ،ضاورضانبضوجزی. ‘‘وفي غيره غنية عنه

ضاورضاسضےکضالعو ضرواںیتیضاسضےسضینغتسمض ےنضاےسضوموضاعتضںیمضذرکضایکضےہ،

 رکدیتیضںیہ۔

                                                      

 بيـروت، ـ   ت:عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض،دار الاتـب العلميـة  ،۱۰۵۲۴،رقم:۴/۴۸۱اإلصابة: 1

 . هـ۱۴۱۵األولىالطبعة

ـ ،أبو الفوارس أحمد بن فريدت:،۸۵۱أشرف الوسائ :ص: 2  . هـ۱۴۱9األولى بيروت،الطبعة دار الاتب العلمية 
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 اکضالکمض  lالعہمضاربمیہضیبلح

‘‘إنسان العيون’’  lمیہضیبلحاالعہمضارب

ںیمضزریضثحبضرواتیضذرکض 1

 رکےنضےکضدعبضرفامےتضںیہ:

 ,بشيء ليس وإسناده له، أص  ال خبر هذا: حبان ابن قال’’ 
 في القدح إال يقصد لم فإنه واضعه اهلل لعن :الجوزي ابن وقال

 شيء هذا كثير: بن العماد شيخنا قال وقد به، واالستهزاء اإلسالم
 شيخنا وسألت ضعيف، وال صحيح طريق من له أص  ال باط ،
 أودعه وقد ضحاة، وهو أص ، له ليس: فقال اهلل رحمه المزي
 في والسهيلي الشفاء، في عياض القاضي منهم جماعة، كتبهم
 ابن الحافظ ذلك على ووافقه ذكره، ترك األولى وكان روضه،
 .‘‘وللمسلمين وله لنا وغفر تعالى اهلل رحمه حجر

ضضlانبضابحن  ضاورضاسضیکضرفامےتضںیہ: اسضربخضیکضوکیئضالصضںیہنضےہ،

ءضےہ،ضانبضوجزیضاانسدضسیل

ی

 

ضضlب اسضرواتیضےکضڑھگےنضواےلضرفامےتضںیہ:

اسضاکضدصقمیہضضاالسمضںیمضبیعضاگلانضاورضذماقضاھاانضےہ،ضہکضرپضاہللضیکضتنعلضوہ،ضویکںض

ضضlرےضخیشضامعدضنبضریثکاورضامہ اسضیکضوکیئضہیضاکیضابلطضیشءضےہ،ضےنضرفامای:

ضےنض
ْ
ضاورضم الصضںیہن،ضہنضیسکضحیحصضرطقیضےسضاورضہنضیہضیسکضفیعضضرطقیضےس،

اسضیکضامای:ےسضاسضےکضابرےضںیمضوسالضایکضوتضاوہنںضےنضرفضlاےنپضخیشضزمی

وکیئضالصضںیہنضےہ،ضاورضہیضےنسنہضیکضزیچضےہ،ضاورضاکیضامجتعضےنضاسضرواتیضوکضا ینض

                                                      

 . هـ۱۴۵۴علي صبيح ميدان األزهر ـ مصر،الطبعة،مطبعة محمد ۴/۵۲:السيرة الحلبية)إنسان العيون( 1
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ضlضایعض،ایہنضںیمضےسضاقیضبتکضںیمضذرکضایکضےہ ںیمضاورض‘‘افشء’’ ےنضا ینضض

ںیمضاےسضذرکضایکضےہ،ضاورضاسضےکضذرکضوکضرتکضرکانض‘‘روضضض’’ ےنضا ینضضlیلیہس

ےنضوماتقفضیکضضlاحظفضانبضرجحضیکضضlایسضرپضاحظفضانبضریثکرتہبضاھت،ضاورضزاید 

 ےہ،اہللضامہری،ضانضیکضاورضاملسمونںضیکضرفغمتضرفامےئ۔

د دمحمضنبضدنسضںیمضوموجدضراویضاوبضرفعجض
َ
ضومیلضینبضاہمشضدغبادیضےکضابرےضںیمضضزَملْي

 اکضالکمراجلضاہمئض

ضابحن  ضانب ‘‘المجروحين’’  lاحظف

ض 1 ضںیہ: ضرفامےت ال ’’ ںیم
  اسضخیشضےسضااجتحجضاجزئضںیہنضےہ۔ض.‘‘ يجوز االحتجاج بهذا الشيخ

‘‘تذكرة الحفاظ’’ ےنضlاحظفضدمحمضنبضاطرہضدقمیس

ںیم،ضاحظفضانبض 2

‘‘والمتروكين الضعفاء’’ ےنضlوجزی

ضاحظفضذیبہ 3  ميزان’’ ےنضlںیم،

‘‘االعتدال

‘‘المغني’’ ، 4

‘‘الضعفاء ديوان’’ اور 5

انبض احظف اور ،ںیم 6

‘‘لسان الميزان’’ےنضضlرجح

ےکضالکمضرپضاافتکءضایکضضlںیمضاحظفضانبضابحن 7

 ےہ۔

                                                      

 . هـ۱۴۱۸دار المعرفة ـ بيروت،الطبعة،محمود إبراهيم زايدت:،۸/۴۰9كتاب المجروحين: 1

ـ الرياض،الطبعـة األولـى     ۵۴۲،رقم:۸۵۸تذكرة الحفاظ:ص: 2  ،ت:حمدي عبد المجيد السـلفي،ط:دار الصـميعي 

 . هـ۱۴۱۵

 . بيروتـ ت:أبو الفداء عبد اهلل القاضي،دار الاتب العلمية ،۴۱9۴ ،رقم:۴/99الضعفاء والمتروكين: 3

 . معرفة ـ بيروت،دار العلي محمد البجاويت:، ۲۴۸۴،رقم:۴/۵۴ميزان االعتدال: 4

 . قطرـ  ت:نورالدين عتر،إدارة إحياء التراث اإلسالمي،۵9۴۴ ،رقم:۸/۸۵۴المغني في الضعفاء: 5

ـ ماـة     ،حماد بن محمد األنصـاري ت:،۴9۴۴،رقم:۴۴۴ص:ديوان الضعفاء والمتروكين: 6 ماتبة النهضـة الحديثـة 

 . هـ۱۴۲۴الطبعة،المارمة

 . هـ۱۴۸۴بيروت،الطبعة األولى ـ ت:عبد الفتاح أبو غدة،دار البشائر،۴۴9۴،رقم:۴/۵9۱لسان الميزان: 7



 مجنپ()ہصحض  ۱3۲

‘‘تنزيه الشريعة’’  lالعہمضانبضرعاق 

 محمد’’  ںیمضرفامےتضںیہ: 1

 عبد عن النَهْدِي حذيفة أبي عن هاشم بني مولى جعفر أبو مَزْيَد بن

د زَمل دمحمضنبضض.‘‘به اتهم باط ، بخبر الهَذَلي حبيب بن اهلل
َ
رفعجضومیلضاوبضضْي

 َ

 

ن
 ونباہمشضضےنضاوبضذحہفیض
ل
 ذدم ہ 

َ
د

 

ُ
ضیکضدنسضےسضضاکیضابلطضئلم یضےسضنعضدبعضاہللضنبضبیبحضہ 

  سجضیکضوہجضےسضہیضمہتمضےہ۔،ضربخضلقنضیکضےہ

درواتیضرطبقیضاوبضرفعجضدمحمضنبض
َ
 اکضمکحضزَملْي

ضاحمت  ضاحظفضانبضایبضضlاحظفضاوب ضایکضےہ، ضااکنر ضاک ےنضاسضدحثیضوفعیر

 ےنضاےسضربخضابلطضاہکےہ۔ضlاحمت

ضضlاحظفضانبضابحن ضاورضاسضیکضدنسض رفامےتضںیہ:اسضیکضوکیئضالصضںیہن،

ءضےہ،ضاحظفضانبضوجزی

ی

 

 ےنضاےسضاصفضنمضڑھگتضاہکےہ۔ضlسیلضب

ضlاحظفضانبضنقلم ضاحظفضانبضlاحظفضانبضانرصضادلنیضدیقشم،  رجح،

ضویسیطlالقسعین ضاحظف ،lضادلنی ضیقت م ض،العہم ر
ل

ی

م َم ر

 

ضالمیلعضlیْيل ،

  lاقری
َ

 

َ

 

ضخ ضاحمتضlیجاورالعہم ضایب ضانب ضاحظف ضانبضlےن ضاحظف ،

 ےکضالکمضرپاامتعدضایکضےہ۔ضlاورضاحظفضانبضوجزیضlابحن

ضومیسضدمینی  ضاوب ضضlاحظف ضےسضرکنمضدجاً ےنضاےسضدنسضونتمضےکضاحلظ

 ضl،ضاحظفضانبضرجحضالقسعینlاہکےہ۔ضاحظفضانبضاریث
َ
 اورضالعہمضد

م
ر
ل
ْ
م
ضlیم

 ےکضالکمضرپضاافتکءضایکضےہ۔ضlےنضاحظفضاوبضومیسضدمینی

                                                      

ـ بيروت،،ت:عبد الوهاب عبد اللطيف وعبد اهلل محمد الصديق،دار الات۸۵۴،رقم:۱/۱۱۴تنزيه الشريعة: 1  ب العلمية 

 . هـ۱۴۰۱الطبعة الثانية



 ۱3۵  مجنپ( )ہصح

رفامےتضںیہ:ضاسضوکضوطبرضرفہجض)امتہش(ضےکضاھکلضےہ،ضہنضہکضضlاحظفضذیبہ 

 وطبرضادتساللضےک۔

 ےنضدحثیضlیاحظفضِمّ  

 

 

ض ضوک ض)سجضےسضرثکبتضاسنہضاجاتضضوفعیر جکہ

 اہکضےہ۔وہ(

ےنضزریضثحبضدحثیضوفعیرضوکضرکنمرمدود،ضابلط،ےبضlاحظفضانبضریثک 

 الص،ضنمضڑھگتضاہکضےہ۔

ضانبضرجحضالقسع  ضربخ’’ ےنضاےسضlیناحظف ضےہ،ض‘‘وایہ ضاےس اہک  ذہلا

 ےکضااستنبضےسضایبنضرکانضدر ِتسضںیہنضےہ۔ملسو هيلع هللا ىلصاہللضروسلضض

ضاطیئاطعردضرواتیضرطبقیضدبعضاہللضنبض

 

ل
 اَُذْی

‘‘دالئ  النبوة’’   lاحظفضاوبضمیعنضااہفصین

 ںیمضرختجیضضرفامےتضںیہ:ض 1

 ثنا أبوبار أحمد بن محمد بن موسى العَنْبَرِي، ثنا أحمد بن’’ 

محمد بن يوسف، ثنا إبراهيم بن سويد الجُذُوْعِي، قال: حدثنا 

عبد اهلل بن أذَيْنة الطائي، عن ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان، 

، وهو بخيبر قال: أتى النبي صلى اهلل عليه وسلم عن معاذ بن جب 

حمار أسود، فوقف بين يديه، فقال: من أنت؟ فقال: أنا عمرو بن 

وة كلنا ركبنا األنبياء، وأنا أصغرهم، وكنت لك، فالن، كنا سبعة إخ
                                                      

الطبعـة  بيـروت، ـ   وعبد البـر عبـاس،دار النفـائس    جي هت:محمد رواس قلع،۸۲۲،رقم:۸/۴۲۵دالئ  النبوة: 1

 . هـ۱۴۰۵الثانية



 مجنپ()ہصحض  ۱4۱

فملاني رج  من اليهود، فانت إذا ذكرتك كبأت به، فيوجعني 

 .‘‘ضربا، فقال النبي صلى اهلل عليه وسلم فأنت يعفور

ضدرازضضrرضحتضاعمذضنبضلبج  رفامےتضںیہ:ربیخضےکضومعقضرپضاکیضایس 

ضآپملسو هيلع هللا ىلصآپوگشض ضاور ضںیمضآای، ضدختمض وہایگ،ضضےکضاسےنمضڑھکاملسو هيلع هللا ىلص یک

وہں،ضمہضازضوگشضےنضاہک:ضںیمضرمعوضنبضالفںض:ضمتضوکنضوہ؟ضدرےنضرفامایملسو هيلع هللا ىلص آپ

 استضاھبیئضےھت،ضمہضبسضاایبنءض
E

ےسضضیکضوساریضرےہضںیہ،ضاورضںیمضانضںیمضبس

،ضاھت،ضنکیلضاکیضوہیدیضصخشضریماضامکلضنبضایگضوھچاٹضوہں،ضاورضںیمضآپضےکضےئل

،ضانچہچنضہیضریمیضوخبضاٹپیئضاھتداتیضوتضںیمضاےسضاھچپھضضےھتبجضےھجمضآپضایدضآےتض

 ےنضرفامای:ضمتضوفعیرضوہ۔ملسو هيلع هللا ىلص رکےکضضفیلکتضاچنہپاتضےہ،ضآپ

ضاطیئضرپضاہمئضاکضالکمُُع ردضرواتیضرطبقیضدبعضاہللضنبض

 

ل
 اَُذْی

  اکضوقل  lاحظفضانبضریثک

‘‘البداية والنهاية’’  lاحظفضانبضریثک 

ےسضضدبعضاہللض‘‘داللئضاوبنلة’’ ںیمض 1

ضاکضرطقیضلقنضرکےنضےکضدعبضرفامےتضںیہ:ضضنب

 

ل
ض.‘‘هذا حديث غريب جدا’’ اَُذْی

 ہیضدحثیضرغبیضدجاضًےہ۔

‘‘البداية والنهاية’’  lاحظفضانبضریثک 

ںیمضیہضاکیضدورسےضاقممض 2

ضےکضرطقیضےسضلقنضرکےنضےکضدعبض

 

ل
رپضزریضثحبضدحثیضوفعیروکضدبعضاہللضنبضاَُذْی

 رفامےتضںیہ:ض
                                                      

 . هـ۱۴۱۲،ت:عبد اهلل بن عبد المحسن التركي،دار هجر ـ مصر،الطبعة األولى۲/۴۲۴:البداية والنهاية 1

 . هـ۱۴۱۲،ت:عبد اهلل بن عبد المحسن التركي،دار هجر ـ مصر،الطبعة األولى9/۴۲9:والنهايةالبداية  2



 ۱4۲  مجنپ( )ہصح

 ما مع ذكره إلى نحتاج وال شديدة، ناارة فيه الحديث وهذا’’  

 غير على روي وقد ،عنه غنية فيها التي الصحيحة األحاديث من تقدم

أبيه، واهلل  عن حاتم، أبي ابن ناارته على نص وقد الصيغة، هذه

  .‘‘أعلم

ضاورضاسضدحثیضںیمضدشدیضاکنرتضےہ،ضاورضںیمہضاسضےکضذرکضرکےنضیکضرضورت

رضیکچضںیہضنجضیکضوہجضےسضاسضیکضوکیئضاجتجضضیہضںیہنضںیہن،ہکبجضو ضحیحصضااحدثیضزگ

ےہ،ضاورضہیضرواتیضاسضےکضالعو ضدورسےضاافلظضےسضیھبضلقنضیکضیئگضےہ،ضاورضاسض

 ےنضضاےنپضوادلضےسضاسضیکضاکنرتضلقنضیکضےہ،ضواہللضاملع۔ضlرپضانبضایبضاحمت

ضاطیئضےکضابرےضںیمضضاہمئضاُذَ اطعردضدنسضںیمضوموجدضراویضدبعضاہللضنبض
َ

 

ل
 اکضالکمراجلضْی

‘‘المجروحين’’  lاحظفضانبضابحن

ضےکضرتہمج 1
َ

 

ل
ضںیمضدبعضاہللضنبضاَُذْی

شيخ، منار الحديث جدا، يروي عن ثور بن يزيد ما ’’ ںیمضرفامےتضںیہ:ض

خیش،ضرکنمضادحلثیضدجاًضےہ،ض .‘‘ليس من حديثه، ال يجوز االحتجاج به بحال

رضنبضزیدیضیکضدحثیضںیمضےسضایسیضرواایتضلقنضرکاتضےہ،ضوجضوثوثرضنبضزیدیضےسض

 ۔ضاسضےسضیسکضوصرتضااجتحجضاجزئضںیہنضےہ،ضںیہنضںیہ

یہضدبعضاہللضنبضاذہنیضیکضدوضرواںیتیضلقنضرکےنضدعبضضlاحظفضانبضابحن

أخبرنا بالحديثين جميعا حمزة بن داود بن سليمان بن ’’  رفامےتضںیہ:

 عيسى بن زاذان األبلي، قال: حدثنا عبد اهلل داود، قال: حدثنا إسماعي  بن

                                                      

 . هـ۱۴۱۸دار المعرفة ـ بيروت،الطبعة،محمود إبراهيم زايدت:،۸/۱9المجروحين: 1



 مجنپ()ہصحض  ۱4۱

بن أذينة عن ثور بن يزيد في نسخة كتبناها عنه ال يح  ذكرها في 

‘‘الحديث إال على سبي  القدح في ناقليها

1 . 

ضےنضوثرضنبضزیدیضےسضاسضہخسنضےسضلقنضیکضدوون
َ

 

ل
ںضرواںیتیضدبعضاہللضنبضاَُذْی

ذرکضرکانضاسضےکضلقنضرکےنضواےلضرپضضںیہ،ضوجضمہضےنضاسضےسضاھکلضےہ،ضاسضہخسنضاک

 رجحضےکضریغبضالحلضںیہنضےہ۔

ضےنضوثرضنبضزیدیضیہضےسض
َ

 

ل
واحضضرےہضہکضزریضثحبضرواتیضضیھبضدبعضاہللضنبضاَُذْی

 لقنضیکضےہ۔ض

الضعفاء ’’ ےنضضlےکضالکمضرپضاحظفضانبضوجزیضlاحظفضانبضابحن

‘‘والمتروكين

‘‘ميزان االعتدال’’  ےنضlاحظفضذیبہںیم، 2

ض 3 ديوان ’’ ،

‘‘الضعفاء

‘‘المغني’’ اور 4

ض 5 لسان ’’  ےنضlاحظفضانبضرجحضالقسعینںیمضاور

‘‘الميزان

  ںیمضاافتکءضایکضےہ۔ض 6

راین
ْ

ی

‘‘تذكرة الحفاظ’’ lاحظفضانبضق

 وعبد اهلل’’  ںیمضرفامےتضںیہ: 7
  وثرضےسضرکنمضرواایتضلقنضرکاتضےہ۔ض،اورضدبعضاهلل .‘‘المنارات ثور عن يروي

                                                      

 . هـ۱۴۱۸دار المعرفة ـ بيروت،الطبعة،محمود إبراهيم زايدت:،۸/۱9المجروحين: 1

 . بيروتـ  ت:أبو الفداء عبد اهلل القاضي،دار الاتب العلمية،۱9۲۴ رقم:،۸/۱۱۵:الضعفاء والمتروكين 2
 . معرفة ـ بيروت،دار العلي محمد البجاويت:،۴۸۰۴،رقم:۸/۴9۱ميزان االعتدال: 3

ـ ماـة    ،حماد بن محمد األنصـاري ت:،۸۱۱۴،رقم:۸۱۱:ص:ديوان الضعفاء والمتروكين 4  ماتبة النهضـة الحديثـة 

 . هـ۱۴۲۴،الطبعةالمارمة

 . قطر ـ ت:نورالدين عتر،إدارة إحياء التراث اإلسالمي،۴۱۰۱،رقم:۱/۴۴۸:المغني في ضعفاء الرجال 5

 . هـ۱۴۸۴بيروت،الطبعة األولى ـ ت:عبد الفتاح أبو غدة،دار البشائر،۴۱۵۴،رقم:۴/۴۴۸:لسان الميزان 6

ـ ،دار الحمدي عبد المجيد السلفيت:،۸۴۴،رقم:۱۰۴تذكرة الحفاظ:ص: 7 ـ .۱۴۱۵الرياض،الطبعة األولى صميعي   ه



 ۱43  مجنپ( )ہصح

ضوکضےنضدبعضاہللضنبضضlدعیاحظفضانبض
َ

 

ل
‘‘منار الحـديث ’’  اَُذْی

اہکض  1

  ےہ۔

ضیکضرواایتضلقنضرکےنضےکضدعبضضlزینضاحظفضانبضدعی
َ

 

ل
دبعضاہللضنبضاَُذْی

والبن أذَيْنة من الحديث غير ما ذكرت مما ال يتابع عليه، ’’ ےتھکلضںیہ:ض

‘‘ولم أر للمتقدمين فيه كالما فأذكره

ضیکض .2
َ

 

ل
نجضرواایتضوکضںیمضاورضانبضاَُذْی

ےنضذرکضایکضضاسضےکضالعو ضیھبضاسضیکضایسیضضااحدثیضںیہضنجضںیمضاسضیکضاتمتعبضںیہنض

یکضاجیت،ضاورضںیمضےنضضاسضےکضابرےضںیمضدقتمنضاکضالکمضںیہنضداھکیضسجضوکضضںیمضذرکض

 رکوں۔

ض ضاامم ضاہلل ضدبع ضlاشینوپریضاحمکاوب ضاقنشض ضاامم  رفامےتضںیہ:ضضlاور

 ااحدثیضرواتیضیکضںیہ۔ضضڑھگتاسضےنضنم. 3‘‘عةروى أحاديث موضو’’

اہکضےہض‘‘متروك الحديث’’ ےنضدبعضاہللضنبضاذہنیضوکضضضضlااممضدارضینطق 

4
 ۔

‘‘تنزيه الشريعة’’ ےنضضlالعہمضانبضرعاق

ضوکضںیمضدبع 5
َ

 

ل
ضاہللضنبضاَُذْی

  نیمہتمضیکضرہف ِتسضںیمضاشلمضایکضےہ۔ضواضنیعضو
                                                      

ـ   علي محمد معوض،دار الاتـب العلميـة  و ت:عادل أحمد عبد الموجود،۱۰۸۱،رقم:۵/۴۵۲:ضعفاءالالاام  في  1

 . بيروت

ـ   علي محمد معوض،دار الاتـب العلميـة  و ت:عادل أحمد عبد الموجود،۱۰۸۱،رقم:۵/۴۵9:ضعفاءالالاام  في  2

 . بيروت

 . هـ۱۴۸۴بيروت،الطبعة األولىـ  ت:عبد الفتاح أبو غدة،دار البشائر،۴۱۵۴،رقم:۴/۴۴۸:لسان الميزان 3

 . هـ۱۴۸۴بيروت،الطبعة األولىـ  ت:عبد الفتاح أبو غدة،دار البشائر،۴۱۵۴،رقم:۴/۴۴۸:لسان الميزان 4

 ،بيـروت ـ العلميـة    دارالاتب،عبد الوهاب عبد اللطيف وعبد اهلل محمد الصديقت:،۴۵،رقم:۱/۴۸تنزيه الشريعة: 5

 . هـ۱۴۰۱الطبعة الثانية
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ضاکضمکحرواتیضرطبقیضدبعضاہللضنبضُُع ردض
َ

 

ل
 اَُذْی

ضےکضرطقیضضlاحظفضانبضریثک 
َ

 

ل
ےنضزریضثحبضرواتیضوکضدبعضاہللضنبضاَُذْی

ض ضاسضیہضضlاحظفضانبضریثکضاہکےہ،ےسضرغبیضدجاضً اکیضومعقضرپضرفامےتںیہ:

 دحثیضںیمضدشدیضاکنرتضےہ۔

ضےکضابرےضںیمضاہمئضدحمنیثضزینض 
َ

 

ل
ےنضدنسضںیمضوموجدضراویضضدبعضاہللضنبضاَُذْی

ضاسضےسضیسکضضضاافلظضاامعتسلضےئکدشدیضرجحضےک ضےہ، ںیہ)الثم:رکنمضادحلثیضدجا

ضاجزئضںیہنضےہ)احظفضانبضابحن ضےسضرکنمضlوصرتضااجتحج رْيد

 

ضْي ضنب ضوثر ،)

راین
ْ

ی

ضق ضانب ضےہ)احظف ضرکات ضلقن ضانبضlرواایت ضادحلثی)احظف ضرکنم ،)

ضاسضےنضlدعی ضااممضlااحدثیضرواتیضیکضںیہ)ااممضاحمکضنمضڑھگت(، ،

وکضاسض(،ضذہلاضزریضثحبضرواتیضlثی)ااممضدارینطق(،ضرتموکضادحلlاقنش

 ےکضااستنبضےسضایبنضرکانضدر ِتسضںیہنضےہ۔ملسو هيلع هللا ىلصیھبضروسلضاہللضرطقیضےس

 قیقحتضاکضالخہصضاورضرواتیضاکضمکح

ضانبضایبضاحمتضlاحظفضاوبضاحمت  ضااکنرضضےنضزریضثحبضرواتیضضlاور ض اک

 ایکےہ۔

اورضاسضیکضالصضںیہنضےہ،ضاسضیکضوکیئضرفامےتضںیہ:ضlاحظفضانبضابحن

ءضےہ

ی

 

 ۔دنسضسیلضب

 ےنضاےسضاصفضنمضڑھگتضاہکےہ۔ضlاحظفضانبضوجزی

 ےنضزریضثحبضرواتیضوکضربخضابلطضاہکےہ۔ضlاحظفضانبضایبضاحمت 
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ضاحظفضانبضانرصضادلنیضدیقشمlاحظفضانبضنقلم ،lضاحظفضانبضرجح ، 

م l،ضاحظفضویسیطlالقسعین ر
ل

ی

می،العہمضیقتضادلنیضَم ر

 

ضl،ضالمیلعضاقریlْيل

 
َ

 

َ

 

اورضاحظفضضl،ضاحظفضانبضابحنlےنضاحظفضانبضایبضاحمتضlیجاورالعہمضخ

 ےکضالکمضرپاافتکءضایکضےہ۔ضlانبضوجزی

ضدمینی ضومیس ضاوب ضضlاحظف ضےسضرکنمضدجاًض ضاحلظ ےنضاےسضدنسونتمضےک

 اہکےہ۔ض

ضl،ضاحظفضانبضرجحضالقسعینlاحظفضانبضاریث  ض
َ
 اورضالعہمضد

م
ر
ل
ْ
م
ضlیم

 ءضضایکضےہ۔ےکضالکمضرپضاافتکضlےنضاحظفضاوبضومیسضدمینی

اسضوکضوطبرضرفہجض)امتہش(ضےکضاھکلضےہ،ضہنضہکضرفامےتضںیہ:ضlاحظفضذیبہ 

 وطبرضادتساللضےک۔

جکہض)سجضےسضرثکبتضاسنہضاجاتضوہ(ےنضدحثیضوفعیرضوکضضlاحظفضزمی 

 

 

 

 اہکضےہ۔

ےنضزریضثحبضدحثیضوفعیرضوکرکنمضرمدود،ضابلط،ضےبضlاحظفضانبضریثک 

 الص،ضنمضڑھگتضاہکضےہ۔

ض ضرجح ضانب ضضlالقسعیناحظف ضربخ’’ ےنضاےس ضےہ،ض‘‘وایہ ضاےسض اہک  ذہلا

 ےکضااستنبضےسضایبنضرکانضدر ِتسضںیہن۔ملسو هيلع هللا ىلصاهللروسلض

 : امہضافدئ 

ضزریضثحبضنمضڑھگتضرواتیضیکضلیصفتضوتضزگزریض  رضیکچضےہ،ضاتمہضعطقضرظنض
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وفعیرضانیمضدرازضوگشضاکضذرکضربتعمضضیکضوسارویںضںیمملسو هيلع هللا ىلص وضحرضثحبضرواتیضےکض

‘‘الطبقات الابرى’’ دعسضانبضضرواایتضںیمضاتلمضےہ،ضاسیجہکضاحظف

ںیمضرختجیض 1

  رفامےتضںیہ:
 اهلل عبد بن بار أبو أخبرنا األسلمي، عمر بن محمد أخبرنا’’ 
 إلى عمرو بن فروة أهدى: قال ،عمرو بن زام  عن ة،رَبْسَ أبي بن

 بار، ألبي فوهبها فضة،: لها يقال بغلة وسلم عليه اهلل صلى النبي
 .‘‘الوداع حجة من منصرفه فنفق ،يعفور وحماره
ضرفو   وکضاکیضرچخضملسو هيلع هللا ىلص ےنضآپضrنبضرمعوضزالمضنبضرمعوضرفامےتضںیہ:

ضزینضضrو ضرچخضاوبضرکبضےنملسو هيلع هللا ىلص اہکضاجاتضاھت،ضآپایک،ضےسجضہضفضدہہیض وکضہبہضرکدای،

ضدرازضوگشضوفعیریھبض ضاسوکہبہضملسو هيلع هللا ىلص آپاسضےنضاانپض داعضوفعیرضاکضۃجحضاولضایکاھت،

 ۔ےسضوایسپضرپضااقتنلضوہاضےہ

ضرجحضالقسعین  ضانب ضاحظف ‘‘فتح الباري’’  lزین

ںیمضرفامےتضںیہ:ض 2

  عُفَيْر له: يقال حمار على وسلم عليه اهلل صلى النبي ردف كنت قوله:

 سمي كأنه التراب لون وهو العَفْر، من مأخوذ مصغر، والفاء بالمهملة،

 أخرجوه أعفر، تصغير وهو ،بياض يخالطها حمرة والعُفْرَة للونه، بذلك

 ضبطه من ووهم أسود، تصغير في سويد قالوا كما أصله بناء عن

 ابن وزعم يعفور، له: يقال الذي اآلخر الحمار غير وهو ,،المعجمة بالغين

 عفير فقال: الدمياطي، ورده الهدي، صاحب وقواه واحد، أنهما عبدوس
                                                      

 . ،دار صادر ـ بيروت۱/۴9۱الطبقات الابرى: 1

 . ،ت:محمد فؤاد عبد الباقي،الماتبة السلفية۵/۵9فتح الباري: 2
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 ويعفور بالعاس، وقي : عمرو، بن فروة أهداه ويعفور المقوقس، أهداه

 بذلك سمي كأنه الظبي، ولد اسم هو الفاء، وضم المهملة بساون

  لسرعته.

 من وسلم عليه اهلل صلى النبي منصرف يعفور نفق الواقدي: قال 

 في نفسه طرح وقي : الصالح، ابن عن النووي جزم وبه الوداع، حجة

 حديث في ذلك وقع وسلم، عليه اهلل صلى اهلل رسول مات يوم بئر

]كذا في األص ، مرثد  بن محمد ترجمة في حبان ابن ذكره طوي 

 عليه اهلل صلى النبي أن وفيه الضعفاء، في والصواب: محمد بن مزيد[

 أنه له وذكر وسلم، عليه اهلل صلى النبي كلم وأنه خيبر، من غنمه وسلم

 فقال: األنبياء، لركوب حمارا ستون جده من خرج وأنه ليهودي، كان

 يركبه وكان يعفورا، فسماه األنبياء، خاتم وأنت غيري، منهم يبق ولم

 أرس  أنه فيعرف برأسه بابه فيقرع الرج ، إلى ويرسله حاجته، في

 بن الهيثم أبي بئر إلى جاء وسلم عليه اهلل صلى النبي مات فلما إليه،

 وليس له، أص  ال حبان: ابن قال قبره, فصارت فيها فتردى التَيِّهان،

  .‘‘سنده بشيء

ےکضےھچیپضدرازوگشضرپضوسارضملسو هيلع هللا ىلص آپض)ںیمض:اکضوقل  rاعمذضنبضلبج

ْررضہلمہم
عُفَن

ْررضاہکضاجاتضےہ(۔ض
عفن

َ ضاھت،ضےسجض
ع
 ےکضاسھتضےہ،ضاورضافءضرغصمضےہ،ضہیض
فل

ررضےسض

 َ
ع
 اموخذضےہ،ضاورض
ل ف

رگنضیکضضسضےکررضیٹمضاکضرگنضےہ،ضوگایضہکضاسض)درازوگش(ضاکضانمضا

 ُ
ع
ضاورض  وہجضےسضڑپا،
َ
رر
ل ف
 ض

ُ
ع

ضاورض)  ایسیضرسیخضوکضےتہکضںیہضسجضںیمضدیفسیضیلمضوہ،
فَ
ْرر(ض
ن

ضےسیجضُسَ  ضاسضوکضاسضیکضالصضانبءضےسضاخرجضایکضایگضےہ، دیضےکضارفعضیکضریغصتضےہ،
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ابرےضںیمضاہکضےہضہکضاسضیکضریغصتضاوسدضےسضےہ،ضاورضاسضصخشضوکضومہضوہاضےہضسجض

 ینعیضےنضاےسض)

ع

ضوک ْرر
فن

ضنیغ ) 
ُ
ع

ض) ضہی ضاور ضےہ،  ضک ہمجضےکضاسھتضک طضایک
فَ

ضاسض ْرر(
ن

ایخلضاکض اجاتضےہ،ضاورضانبضدبعوسدورسےضدرازوگشضےکضالعو ضےہضےسجضوفعیرضاہکض

وقیضاہکےہ،ضاورضضےنیضاصبحضدہےہضہکضو ضدوونںضاکیضیہضںیہ،ضاورضاسضوقلضوکضضہی

 دم 
َ
ْ  مل
م
ط

ض)دم ضlی ضےہ، ضرفامای  ےنضاےسضرد
َ
ْ  مل
م
ط

ضlی ْرر
عفن

ض ضوقمسق(رفامےتضںیہ:

ےنضدہہیضایکضاھت،ضاورضاسضےکضربسکعضیھبضضrنبضرمعوضےنضدہہیضایکضاھت،اورضوفعیرضرفو 

اہکضایگضےہ،ضاورضوفعیرضوکسنضہلمہمضاورضافءضےکضہمضضےکضاسھتضےہ،ضاورضہیضرہنضےکضہچبض

 اکضانمضےہ،ضوگایضہکضوفعیرضوکضاسضیکضزیتضراتفریضیکضوہجضےسضہیضانمضدایضایگضےہ۔

ولداعضےسضوایسپضرپضاسضاکضااقتنلضوہایگضاھت،اورضایسضۃجحضاوادقیضرفامےتںیہ:

ےسضزجمضلقنضایکضےہ،اورضاہکضایگضےہضہکضاسضےنضضlےنضانبضالصحضlرپضونوی

ضاکیضونکںیضںیمضکنیھپضدایضاھت،ضاورملسو هيلع هللا ىلص آپضوکوضحرضاےنپض ہیضضیکضوافتضےکضدنض

ںیمضض‘‘ افعضء’’ ےنضضlابتضاکیضوطلیضدحثیضںیمضواعقضےہ،ضےسجضانبضابحن

د دمحمضنبضزَمل
َ
 ضےکضرتہمجضںیمضذرکضایکضےہ۔ْي

ےنضاےسضربیخضںیمضتمینغضںیمضاحلصضایکضاھت،ضملسو هيلع هللا ىلص آپضاوراسضںیمضےہضہکضض

ضآپض ضو  ضاوراسضےنضآپضملسو هيلع هللا ىلص اور ضاھت، ےسضاسضابتضاکضملسو هيلع هللا ىلص ےسضمہضالکمضوہا

ضذرکیھبضایک ضض ےسض)یکضلسن(ہکضو ضاکیضوہیدیضصخشضیکضتیکلمضاھت،ضاورضاسضےکضدادا

ض ضوہےئضںیہ،رھپضاہکضہکضریمےضضیکضوساریضےک Eاسھٹضدرازوگشضاایبنء ےئلضدیپا

ضضالعو ضوکیئضابیقضںیہنضراہ،اور ےنضاسضاکانمضملسو هيلع هللا ىلص انچہچضآپضآپضآرخیضیبنضںیہ،

ضررضورتضےکضوتقضاسضرپضوساریضرکےتضےھت،ضاوملسو هيلع هللا ىلص وفعیرضرھکضدای،اورضآپ

ضیسکضصخشضیکضرطفضاسضوکضرواہنضرکےتضےھت،ضوتضو ضاےنپضرسضےسضدروازےضوکضامراتضاھت
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ےنضریمیضاجبنضاجیھبضےہ،ضبجضملسو هيلع هللا ىلصآپضاجاتضاھتضہکضاےسضضضھجمسسجضےسضو ضصخشض

  نملسو هيلع هللا ىلص آپض
ّ
ْ َ

ی

ضوتضو ضاوبضامثیہلضنبضت ض ےکضونکںیضےکضاپسضآایضاورضضrاکضااقتنلضوہا

رفامےتضںیہ:اسضضlاسضںیمضرگضایگ،اورضیہیضونکاںضاسضیکضربقضنبضایگ،ضانبضابحن

ء’’ )دحثی(ضیکضوکیئضالصضںیہنضےہ،ضاورضاسضیکضدنسض

ی

 

 ۔ےہض‘‘سیلضب

 

iI 
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 ربمنضرواتی

 رواتی:ضوجضصخشضاہنرضہنمضاپینضےئیپضاگضاسضیکضاطتقضمکضوہاجےئضیگ۔

 مکح:ضرکنم،ضدشدیضفیعضضےہ،ضضعبضدحمنیثضےنضاےسضنمضڑھگتضکتضاہکضےہ،ض

 رہبضوصرتضایبنضںیہنضرکےتکس۔

 rیرواتیضرطبقیمضاوبضدیعسضدخر ہیضرواتیضدوضرطقضےسضوقنملضےہ:ض

ضاوبضرہری   اکضرطقیضدوضدنسوںضض rتضاوبضرہری ،ضزینضرضحrرواتیضرطبقیم

 دنسبمضاعمصضنبضامیلسنضوکزی۔  دنسبمضزرفضنبضوالص  ےسضوقنملضےہ:ض

 rریضرواتیضرطبقیمضاوبضدیعسضدخ

‘‘المعجم األوسط’’  lااممضربطاینض

 ںیہ:ضرختجیضرفامےتںیمض 1

قال: نا محمد  ،ياطِيَمْحدثنا عبيد اهلل بن محمد بن خنيس الدِ’’  

قال: نا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن  ،ينِيْعَبن مخلد الرُ

عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي صلى اهلل عليه وسلم 

 .قال: من شرب الماء على الريق انتقصت قوته

لم يرو هذه األحاديث عن زيد بن أسلم إال ابنه عبد الرحمن، 

 .‘‘ تفرد بها أبو أسلم

ےسضرواتیضرکےتضںیہضہکضسجضملسو هيلع هللا ىلص یبنض rتضاوبضدیعسضدخریرضح

 ۔صخشضےنضاہنرضہنمضاپینضایپضوتضاسضیکضوقتضمکضوہاجےئضیگ

                                                      

 . هـ۱۴۱۵،دار الحرمين ـ القاهرة،الطبعةطارق بن عوض اهلل،ت:۴۵۴۵،رقم:۵/۵۱المعجم األوسط: 1
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اسضرواتیضوکضزدیضنبضاملسضےسضرصفضاسضےکضےٹیبضدبعضارلنمحضےنضرواتیض

 ایکضےہ،ضاسضںیمضاوبضاملسضرفتمدضےہ۔

 رپضاہمئضاکضالکم rرطبقیضاوبضدیعسضدخریضرواتیض

ضlاحظفضیمثیہض  اکضوقلضضضض

‘‘مجمع الزوائد’’  lاحظفضیمثیہض 

رواه الطبراني في ’’ ںیمضرفامےتضںیہ:ض 1

ضlاےسضربطاینض. ‘‘ ...ي، وهو ضعيفنِيْعَاألوسط، وفيه محمد بن مخلد الرُ

ضاسضیکضدنسضںیمضدمحمضنبض ل ےنضاوطسضںیمضرختجیضایکضےہ،
َنْ
ع

ُ
م دلخمضر

 

ت

یضفیعضضراویض

 ۔‘‘ےہ۔۔۔

م دنسضںیمضوموجدضراویضاوبضاملسضدمحمضنبضدلخمض

 

ت
ل
َنْ
ع

ُ
 یضیصمحضےکضابرےضںیمضاہمئضراجلضاکضالکمر

‘‘التاريخ الابير’’ ےنضضlااممضاخبریض 

ض 2 ںیمضدمحمضنبضدلخمضاکضرتہمجضاقمئض

 رکےکضوکستضرفامایضےہ۔

‘‘لم أر في حديثه منارا’’ رفامےتضںیہ:ضضlاحظفضاوبضاحمتض

ںیمضےنض.  3

 وکیئضرکنمضدحثیضںیہنضدیھکیضےہ۔ضدمحمضنبضدلخمضیک

‘‘يحدث عن مالك وغيره بالبواطي ’’ رفامےتضںیہ:ضضlاحظفضانبضدعیض 

4. 

 وریغ ضےکضااستنبضےسضابلطضااحدثیضایبنضرکاتضےہ۔ضlامکلض

                                                      

 . الاتاب العربي ـ بيروتدار ، ۵/۲۴مجمع الزوائد: 1

ـ .۱۴۸9بيروت،الطبعة الثاني  العلميةـ  دار الاتب،ت:مصطفى عبد القادر عطا،۴۵۵،رقم:۱/۸۴۸التاريخ الابير: 2  ه

 . هـ۱۴۴۸الاتب العلمية ـ بيروت،الطبعة األولى ،دار۴9۴رقم:،۲/9۴الجرح والتعدي : 3

 أحمدعبدالموجود,وعلي محمدمعوض،دار الاتبت:عادل ،۱۴۴۴،رقم:۴/۵۰۴لاام  في ضعفاء الرجال:ا 4

 . بيروت ة ـالعلمي



 مجنپ()ہصحض  ۱۵۱

لمحمد بن مخلد غير و’’ ہیضیھبضرفامےتضںیہ:ضضlزینضاحظفضانبضدعیض 

. 1‘‘عنه وهو منار الحديث عن ك  من يرويما ذكرت من الحديث، 

اورضدمحمضنبضدلخمضیکضریمیضذرکضرکد ضااحدثیضےکضالعو ضیھبضااحدثیضںیہ،ضہیضنجضےسض

 یھبضرواتیضرکےضاُسضںیمضہیضرکنمضادحلثیضوہاتضےہ۔

متروك ’’ دمحمضنبضدلخمضوکضضںیم‘‘ غرائب مالك’’ ےنضضlینطقضاحظفضدارض 

اہکضےہ‘‘ الحديث

2
 ۔

‘‘اإلرشاد’’  lاحظفضیلیلخض 

ض 3 يروي عن مالك ’’ ںیمضرفامےتضںیہ:

ےسضایسیضضlہیضامکلض. ‘‘وهو صالح ،يتفرد بها، أحاديث ال يتابع عليها

ااحدثیضلقنضرکاتضےہضنجضںیمضاسضیکضاتمتعبضںیہنضیکضاجیت،ضہیضاُنضےسضلقنضںیمض

 رفتمدضےہ،ضاورضہیضاصحلضےہ۔

ض  ضانبضرعاق ضضlالعہم ںیمضدمحمضنبضدلخمضوکض 4‘‘ةتنزيه الشريع’’ ےن

 یکضرہف ِتسضںیمضذرکضایکضےہ۔ونیمہتمضواضنیعض

ےکضابرےضںیمض( ھ۲۲۱وتمیفضدبعضارلنمحضنبضزدیضنبضاملسضض)دنسضںیمضوموجدضراویض

 اکالکمضراجلضاہمئض

ےکضاحالتضںیمضضعبضاوقالضضملسادبعضارلنمحضنبضزْيدضنبضضواحضضرےہضہک امہضہیبنت:

 ےکضتحتضدحثیمضولالکضاکضذرکضًانمضضضآےئضاگ۔

                                                      

ت:عادل أحمدعبدالموجود,وعلي محمدمعوض،دار الاتب ،۱۴۴۴،رقم:۴/۵۰۴الاام  في ضعفاء الرجال: 1

 . بيروت ة ـالعلمي

ـ .۱۴۸۴األولى  الطبعةبيروت،ـ اإلسالمية  ،دار البشائرةعبدالفتاح أبوغد،ت:۴۴9۰،رقم:۴/۴9۵لسان الميزان: 2  ه

ـ الرياض،الطبعة األولى ،ت:محمد سعيد بن عمر إدريس،۱۰۴،رقم:۱/۸۵۴اإلرشاد: 3 ـ .۱۴۰9ماتبة الرشد   ه

ـ .۱۴۰۱الطبعة، بيروت ـ العلمية الاتب الغماري،دار اهلل ،ت:عبد الوهاب وعبد۸۵۰،رقم:۱/۱۱۴الشريعة: هتنزي 4  ه



 ۱۵3  مجنپ( )ہصح

ض ضرفامضlنبضنیعمضییحیاحظف عبد الرحمن بن زيد بن ’’ ےتضںیہ:

‘‘، ضعيفيءليس حديثه بش ،سلمأ

1 . 

ضضlاحظفضدبعضاہللضنبضادمحض وكان أبي يضعف عبد ’’ رفامےتضںیہ:

‘‘الرحمن بن زيد بن أسلم...

(دبعضlریمےضوادلض)ااممضادمحضنبضلبنحض.2

 ۔‘‘ ارلنمحضنبضزدیضنبضاملسضیکضفیعضتضایکضرکےتضےھت۔۔۔

 كان كثير الحديث، ضعيفو’’ احظفضاوبضدبعضاہللضدمحمضنبضدعسضرفامےتضںیہ:ض

 . 3‘‘جدا

‘‘التاريخ الابير’’  lااممضاخبری

ضملسادبعضارلنمحضنبضزْيدضنبضںیمض  4

ضlیلعضنبضدمینیاحظفضےکضقلعتمض ض ض ض ضض  علي عفهض’’ اکضومفقضلقنضرکےتضںیہ:
 ۔ضےنانضیکضدشدیفیعضتضیکضےہضlیلعضنبضدمینی .‘‘جدا

‘‘وسطالتاريخ األ’’  ےن lااممضاخبری

ںیمضیھبضیہیضالکمضلقنضایکضض 5

 ۔ضےہ

ےنضاافتکءضایکضےہضlذموکر ضابالضاہمئضےکضالکمضرپضاحظفضیلیقعض

 ۔ض 6
                                                      

 . هـ۱۴۴۸األولى الطبعة،بيروت ـ العلمية الاتب دار،۱۱۰۴،رقم: ۸۴۴/ ۵الجرح والتعدي : 1

 الطبعة،الرياض  ـ دار الخاني،عباس محمد بن اهلل وصي،ت:۵۸۰۴،رقم:۴/۸۴۱الرجال: ةالعل  ومعرف 2

 . هـ۱۴۸۸الثانية

ـ .۱۴۱۲الطبعة الثانية،بيروت ـ ،دار الاتب العلمية محمد عبد القادر عطا،ت:۱۴۱۴،رقم:۵/۴۲۴الطبقات الابرى: 3  ه

 الثانية الطبعةبيروت، ـ العلمية الاتب عطا،دار أحمد القادر عبد ت:مصطفى،۵99۸،رقم:۵/۱۵۲الابير:التاريخ  4

 . هـ۱۴۸9

 . هـ۱۴۰۵األولى الطبعةبيروت،  ـ المعرفة زايد،دار إبراهيم محمود،ت:۸/۸۰9التاريخ األوسط: 5

ـ .۱۴۰۴الطبعة األولى،بيروت ـ مين قلعجي،دار الاتب العلمية ،ت:عبد المعطي أ9۸۵،رقم:۸/۴۴۱الضعفاءالابير: 6  ه



 مجنپ()ہصحض  ۱۵4

‘‘الحديث ضعيف’’ رفامےتضںیہ:ضض lرہعزاوبضضاحظف

1. 

‘‘ح والتعدي الجر’’  lاحمتضانبضایباحظفض

2
 سألت’’ ضںیہ:ضںیمضےتھکل 

 بقوي ليس :فقال ،سلمأ بن زيد بن الرحمن عبد عن بيأ

، ضعفه علي الحديث واهيا وفي ،صالحا نفسه في كان، الحديث

 .‘‘ابن المديني جدا

ضنبضاملس(ےسضlاوبضاحمتںیمضےنضاےنپضوادل) ےکضضدبعضارلنمحضنبضزْيد

ضابرےضںیمضوپاھچ ضو ضدحثیضںیمضوقیضںیہنضےہ: اوہنںضےنضاہکوتض، یفضہسفنضاصحلض،

ضےہ)رجح(ےہ ضوایہ ضںیم ضدحثی ضنکیل ض، ضدمینی، ضنب ضیکضضlیلع ےنان

 ۔ضدشدیفیعضتضیکضےہ

حديثه عند أه  العلم بالحديث في ’’ : رفامےتضںیہضضlااممضاحطوی

‘‘النهاية من الضعف

فعضضےکضااہتنیئضالہضملعضےکضزنکیضاسضیکضرواایتض. 3

 ۔ضدرہجضرپضںیہ

ضرتذمی ‘‘سنن الترمذي’’  lاامم

‘‘العل  الابير’’ اور 4

ںیمض 5

 ،الحديث في ضعيف أسلم بن زيد بن الرحمن عبد’’ رفامےتضںیہ:ض
                                                      

 . هـ۱۴۴۸األولى الطبعة،بيروت ـ العلمية الاتب دار،۱۱۰۴،رقم:۸۴۴/ ۵الجرح والتعدي : 1

 . هـ۱۴۴۸األولى الطبعة،بيروت ـ العلمية الاتب دار،۱۱۰۴،رقم:۵/۸۴۴الجرح والتعدي : 2

 ـ أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض،دار الاتب العلمية ،ت:عادل۴۵۱۱،رقم:۴/۴۲:تهذيب التهذيب 3

 . هـ۱۴۸۵الطبعة األولى،بيروت

ـ .۱۴۲۲الطبعة الثانيةالقاهرة،ـ  البابي مصطفى ،ت:محمد فؤاد عبد الباقي،مطبعة۵۴۸،رقم:۴/۱۴الترمذي: سنن 4  ه

ـ .۱۴۰9 الطبعة األولى،بيروت ،صبيحي السامرائي وغيره،عالم الاتبـ ۱۴۵،رقم: ۲۵ص::الابير الترمذي عل  5  ه



 ۱۵۵  مجنپ( )ہصح

 أه  من وغيرهما المديني بن وعلي حنب  بن أحمد ضعفه

  .‘‘ الغلط كثير وهو، الحديث

،ضl،ضادمحضنبضلبنحفیعضضےہدبعارلنمحضنبضزدیضنبضاملسضدحثیضںیمض

ضضlیلعضنبضدمینیض ضاور دورسےضاملعءضدحثیضےنضانضیکضفیعضتضیکضانضےکضالعو 

 ۔ضےہ،ضاورضہیضریثکضاطلغلضےہ

‘‘الضعفاءوالمتروكين’’  lااممضاسنیئض

ضنبضںیمض 1 دبعضارلنمحضنبضزْيد

 .‘‘ ، مدنيضعيف ’’ ےکضقلعتمضرفامےتضںیہ:ضضملسا

‘‘المجروحين’’   lانبضابحنضاحظفض

ضنبضںیمضض 2 دبعضارلنمحضنبضزْيد

 خباراأل يقلب ممن كان ’’ ےکضابرےضںیمضالکمضرکےتضوہےئضےتھکلضںیہ:ضملسا
 وإسناد المراسي  رفع من روايته في ذلك كثر حتى يعلم ال وهو

 .‘‘ الترك فاستحق ،الموقوف

ضںضںیمضےسضاھتضوجالیملعضںیم ضانضولوگ ضرکےتضضو  ضطلخضطلمضرکدای رواایتضوک

ےھتیتحضہکضاسضیکضرواایتضںیمضریثکضدعتادضںیمضرمالیسضوکضرموفعضاورضوموقفضوکض

   ۔ضہکضاےسضرتموکضرقارضدایاجےئدنسمضرکدایایگضےہ،انچہچنضہیضاسضاکضضقحتسمضےہض

‘‘الضعفاء والمتروكين’’ ےن lاحظفضانبضوجزیض

دبعضارلنمحضںیمض 3

                                                      

 ـ مؤسسة الاتب الثقافية،ت:بوران الضناوي و كمال يوسف الحوت،۴۴۴،رقم:۱۵۲الضعفاء والمتروكين:ص: 1

 . هـ۱۴۰۵الطبعة األولى،بيروت

 . هـ۱۴۱۸الطبعة،بيروت ـ زايد،دار المعرفة براهيمإ ،ت:محمود۸/۵۴المجروحين: 2

 األولى الطبعة،بيروت ـ ،دار الاتب العلميةالقاضي ،ت:أبو الفداء عبداهلل۱۲۴۱،رقم:۸/9۵الضعفاءوالمتروكين: 3

 . هـ۱۴۰۵



 مجنپ()ہصحض  ۱۵۲

  ۔اسہقبضذرکضرکد ضاہمئضرکامضےکضالکمضرپضاافتکءضایکضےہےکضابرےضںیمضضملسانبضزْيدضنبض

‘‘صحيح’’ا ینضlااممضانبضزخہمیض

دبعضارلنمحضنبضزدیےکضقلعتمضںیمض 1

 التثبيت أه  يحتج ممن هو ليس زيد بن الرحمن عبد’’ رفامےتضںیہ:ض
 ،العبادة صناعته رج  وهو، لألسانيد حفظه لسوء، بحديثه

 الذي الحديث أحالس من ليس ،والزهد والموعظة ،والتقشف
 .‘‘األسانيد يحفظ

دبعارلنمحضنبضزدیضانضولوگںضںیمضےسضںیہنضےہ،ضنجضیکضرواایتضےسضالہض

ویکہکنضو ضااسدینضوکایدضرےنھکےکضےلسلسضںیمضوسءض،ضملعضںیمضہتخپضاکرضولگضضادتساللضرکںی

ہلغشمضےہ،ضو ضتحیصنضاورزدہضانضاکض،ضےہ،ضابعدت،ادینضاحتلضرپضافکتیظفحضاکاکشرض

 ۔ضدحثیضاکضلقتسمضہلغشمضرےنھکواولںضضںیمضےسضںیہنضےہضوجضدنسوںضوکضایدرےتھکضںیہ

ایضےہ)سجضیکضرقارضدض‘‘حیحصضاالانسد’’ ےنضرواتیضولالکضوکضضl احمکااممض 

ےہ(،نکیلضآپضیہضےنضرواتیضولالکضیکضدنسضںیمضضرضیکچلیصفتضہصحضدومضںیمضزگ

وجضاسضرواتیضوکضاےنپضوادلضےسضلقنضرکضراہضض ـ وموجدضدبعضارلنمحضنبضزدیضنبضاملس

‘‘المدخ ’’  ابرےضںیمےکضـ ےہضض

 ںیمضےتھکلضںیہ:ض 2

 تأملها من على يخفى ال ،موضوعة أحاديث أبيه عن روى’’ 
ہیضاےنپضوادلضےکضااستنبضےسضنمض.‘‘عليه فيها الحم  أن الصنعة أه  من

                                                      

 األعظمي،الماتب اإلسالمي ـ بيروت، ى،ت:محمد مصطف۱9۴۸،رقم:۴/۸۴۴:مةصحيح ابن خزي 1

 . هـ۱۴۰۰الطبعة

 الطبعة، بيروت ـ الرسالة مؤسسة،المدخلي عمير هادي ربيع،ت:9۴رقم:،۱۵۴ص:الصحيح: إلى المدخ  2

 . هـ۱۴۰۴األولى



 ۱۵۲  مجنپ( )ہصح

الہضنفضںیمضےسضوغرضرکےنضواےلضرپضہیضابتضیفخمض،ضڑھگتضااحدثیضرواتیضرکاتضاھت

  ۔ںیہنضےہضہکضانضنمضڑھگتضرواایتضیکضذہمضداریضدبعضارلنمحضنبضزدیضنبضاملسضرپضےہ

ض  ااممضضضںیمےکضدقمہم 1‘‘ةتنزيه الشريع’’ ےنضضlالعہمضانبضرعاق

ض  ۔ضالکمضوکلقنضرکےنرپاافتکءضضضضایکضےہضاسےکضlاحمکض

 ھ(ےنض۲۵۲اتجضادلنیضیکبسضےکضوادل،اوتملیفض) lاحظفضیقتضادلنیضیکبس

‘‘شفاء السقام’’

رواِتیضںیمضدنسبمضاحمکضدبعارلنمحضنبضزدینبضاملسضےسضوقنملض 2

 ولالکضلقنضرکےکضاھکلضےہ:

ونحن نقول: قد اعتمدنا في تصحيحه على الحاكم، وأيضا ’’ 

عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ال يبلغ في الضعف إلى الحد الذي 

رپضاامتعدضایکضےہ،اورض lمہضےنضاسضرواتیضوکضحیحصضرقارضدےنیضںیمضاحمکض.‘‘ادعاه

 دمیعضاکضدوعیضےہ۔ضانتج،ضنبضاملسضا ےنضفیعضضںیہندبعارلنمحضنبضزدی

ضااممضاحمکض ضںیمضاسضرواتیضولالک‘‘ دتسمرک’’ ےنضارگہچضlواحضضرےہضہکض

ہیضاےنپضوادلضےکضضیہضرفامےتضںیہضہکضlاہکضےہ،نکیلضااممضاحمکضض‘‘ حیحصضاالانسد’’ وکض

ےکضضlااممضاحمکضضااستنبضےسضنمضڑھگتضااحدثیضرواتیضرکاتضاھت،اسضےئل

ضانبض ضالعہم ضہک ض ضےہ ضحیحصضانہکضلحمضرظنضےہ،یہیضوہج ضوک ضرواِتیضولالک ضرپ اامتعد

‘‘الصارم المناي’’ ےنضlدبعااہلدی

ےکضضlںیمضاحظفضیقتضادلنیضیکبس 3
                                                      

ـ .۱۴۰۱الطبعة، بيروت ـ العلمية الاتب الغماري،دار اهلل ،ت:عبد الوهاب وعبد۱۴۴،رقم:۱/۴۲الشريعة: هتنزي 1  ه

 الطبعة،بيروت ـ العلمية الاتب دار،ت:حسين محمد علي شاري،۴۵۱:ص:في زيارة خير األنامشفاء السقام  2

 . هـ۱۴۸9األولى

 بيروت، ـ الريان مؤسسة،ت:أبو عبد الرحمن السلفي عقي  بن محمد بن زيد المقطري،۴۴:ص:الصارم المناي 3

 . هـ۱۴۸۴الثانية الطبعة
 



 مجنپ()ہصحض  ۱۵۲

 زمدی،ضولالکضوکضدشدیضفیعضضاہکضےہوقلضیکضرتددیضیکضےہ،اورضاسضدنسضےسضیھبضرواِتیض

 المہظحضرفامںیئ۔(۲۲۲)ص:لیصفتضاجےننضےکضےئلضاتکبضریغضربتعمضرواایتضہصحضدومض

‘‘كتاب الضعفاء’’lمیعنضااہبصینضاوبضاحظفض

 عبد’’ : ںیمضرفامےتضںیہ 1
دبعضارلنمحضنبض .‘‘شيء ال ،أبيه عن حدث أسلم بن زيد بن الرحمن

 ۔،ضالیشءضےہےہضرواتیضلقنضرکاتزدیضنبضاملسضاےنپضوادلضےسض

                                                                                                          

وإني ألتعجب منه كيف قلد الحاكم فيما صححه من حديث ’’یکضابعرتضالمہظحضوہ:ضضlالعہمضانبضدبعضااہلدی

آلدم: لوال محمد ما خلفتك مع أنه  عبد الرحمن بن زيد بن أسلم الذي رواه في التوس ، وفيه قول اهلل

 ,حديث غير صحيح وال ثابت، ب  هو حديث ضعيف اإلسناد جدا، وقد حام عليه بعض األئمة بالوضع

وليس إسناده من الحاكم إلى عبد الرحمن بن زيد بصحيح، ب  هو مفتع  على عبد الرحمن كما سنبينه، 

 به، ألن عبد الرحمن في طريقه. ولو كان صحيحا إلى عبد الرحمن لاان ضعيفا غير محتج

فإنه قال في كتاب  ,كما عرف له ذلك في مواضع وقد أخطأ الحاكم في تصحيحه وتناقض تناقضا فاحشا

أنه روى عن أبيه أحاديث  الضعفاء بعد أن ذكر عبد الرحمن منهم، وقال: ما حايته عنه فيما تقدم

قال في آخر هذا الاتاب: فهؤالء . ال يخفى على من تأملها من أه  الصنعة أن الحم  فيها عليه ,موضوعة

فهم الذين أبين جرحهم لمن  ,الذين قدمت ذكرهم قد ظهر عندي جرحهم ألن الجرح ال يثبت إال ببينة

ديث واحد من ستحله تقليدا، والذي أختاره لطالب هذا الشأن أن ال ياتب حأطالبني به، فإن الجرح ال 

من حدث بحديث وهو  هؤالء الذين سميتهم، فالراوي لحديثهم دخ  في قوله صلى اهلل عليه وسلم:

 ذبين.ايرى أنه كذب فهو أحد الا

هذا كله كالم أبي عبد اهلل صاحب المستدرك، وهو متضمن أن عبد الرحمن بن زيد قد ظهر له جرحه 

من حدث بحديث وهو يرى أنه كذب  ى اهلل عليه وسلم:بالدلي ، وأن الراوي لحديثه داخ  في قوله صل

ثم أنه رحمه اهلل لما جمع المستدرك على الشيخين ذكر فيه من األحاديث الضعيفة  فهو أحد الااذبين.

والمنارة ب  والموضوعة جملة كثيرة، وروى فيه لجماعة من المجروحين الذين ذكرهم في كتابه في 

م، وقد أنار عليه غير واحد من األئمة هذا الفع ، وذكر بعضهم أنه وذكر أنه تبين له جرحه ,الضعفاء

وليس ذلك ببعيد، ومن جملة ما خرجه في  ,فذلك وقع منه ما وقع ,حص  له تغير وغفلة في آخر عمره

قال بعد روايته: هذا حديث صحيح  ,المستدرك حديث لعبد الرحمن بن زيد بن أسلم في التوس 

فانظر إلى ما وقع للحاكم . وهو أول حديث ذكرته لعبد الرحمن بن زيد بن أسلم في هذا الاتاب ,اإلسناد

 .‘‘حشناقض الفاتفي هذا الموضوع من الخطأ العظيم وال

 . ،مطبعة النجاح الجديدةةفاروق حماد،ت:۱۸۸،رقم:۱/۱۰۸:ألبي نعيم الضعفاء 1



 ۱۵۵  مجنپ( )ہصح

 روى عن أبيه أحاديث’’ : ہیضیھبضرفامےتضںیہضl احظفضاوبمیعنضااہبصین

‘‘موضوعة

اسضےنضاےنپضوادلضےکضااستنبضضےسضنمضڑھگتضااحدثیضرواتیضض.1

 یکضںیہ۔

واحضضرےہضہکضدبعارلنمحضنبضزدیضےنضذموکر ضرواتیضاےنپضوادلضزدیضنبضاملسض

 ےسضلقنضیکضےہ۔

‘‘ضعفاءال في الاام ’’   lاحظفضانبضدعی

ںیمضدبعارلنمحضنبضزدیض 2

املسضےکضرتہمجضںیمضانضےسضوقنملضضعبضرواایتضلقنضرکےنضےکضدعبضرحتریضضنب

وقد  ،عبد الرحمن بن زيد بن أسلم له أحاديث حسان’’ : رفامےتضںیہ

 ،روى عنه كما ذكرت يونس بن عبيد وسفيان بن عيينة حديثين

 ،وصدقه بعضهم ،وهو ممن احتمله الناس ،وروى معتمر عن آخر عنه

 . ‘‘ وهو ممن ياتب حديثه

،ضےسضنسحضدرےجضیکضرواایضتضیھبضوقنملضںیہاملسضضنبنبضزدیضدبعارلنمحض

اورضاسیجہکضںیمضےنضذرکضایکضےہضہکضاسضےسضویسنضنبضدیبعاورضایفسنضنبضہنییعضےنض

ضرمتعمضاسضےساکیضواہطسضےسضرواتیضلقنض ضاور رکےتضدورواںیتیضلقنضیکضںیہ،

ںیہ،دبعارلنمحضاےسیضولوگںضںیمضےسضےہضنجضےسضدحمنیثضرواایتضاکضلمحتضرکےتض

یفضاہلمجلضو ضاےسیضراوویںضںیمضامشرض،ضضعبضولوگںضےنضانضیکضوتقیثضیھبضیکضےہ،ضںیہ

 ۔ضوہےتضںیہضنجضیکضرواایتضوکضاھکلاجاتضےہ

                                                      

 الموجود وعلي محمد معوض،دار الاتب العلمية،ت:عادل أحمد عبد ۴۵۱۱رقم: ،۴/۴۲:تهذيب التهذيب 1

 . هـ۱۴۸۵الطبعة األولى،بيروت ـ

 .بيروت ـ اتب العلميةدار ال،ت:عادل أحمد عبد الموجود و علي محمد معوض،۱۱۰۵،رقم:۵/۴۴۲:الاام  2



 مجنپ()ہصحض  ۱۲۱

‘‘السنن ةمعرف’’  lااممضیقہیب

ںیمضدبعارلنمحضنبضزدیضےسضرمویض 1

... أن عبد ’’ رواتیضذرکرکےنضےکضدعبضدبعضارلنمحضےکضابرےضںیمضرفامےتضںیہ:ض

 .‘‘الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف في الحديث، ال يحتج بما ينفرد به
اسض سجضرواتیضںیمضہیضرفتمدضوہ،ضدبعضارلنمحضنبضزدیضدحثیضںیمضفیعضضےہ...’’

 ۔ض‘‘ےسضادتساللضںیہنضایکضاجاتکس

‘‘الااشف’’   lاحظفضذیبہ

دحمنیثضض.‘‘ضعفوه’’ : ںیمضرفامےتضںیہ 2

 ےنضاسضیکضفیعضتضیکضےہ۔

‘‘ديوان الضعفاء’’ اورض

ضعفه أحمد بن حنب ، ’’ : ںیمضرفامےتضںیہض 3

ےنضاسضیکضفیعضتضضlاورضدارینطقlادمحضنبضلبنحضض.‘‘والدارقطني.ت، ق

 ۔ضےہہیضرتذمیضوضانبضامہجضےکضراوویںضںیمضےسض۔ضیکضےہ

ےکض‘‘ ااکلفش’’ ےنضlواحضضرےہضہکضالعہمضرباہنضادلنیضطبسضانبضایمجعلض

ںیمضوجرواتیضےہضاےسضذرکض‘‘رتذمی’’ احہیشضںیمضدبعارلنمحضنبضزدیضےسضوقنملض

 ۔ضےکضالکمضوکضلقنضرکےنضرپضاافتکءضایکضےہضlایکضاورضاسضےکضدعبضااممضادمحضنبضلبنحض

‘‘التهذيب تقريب’’  lاحظفضانبضرجح 

 ،ضعيف’’ : رفامےتضںیہںیمض 4

 ۔ضاورضآوھٹںیضہقبطضاکضراویضےہض،ہیضفیعضضےہ.‘‘من الثامنة

                                                      

ـ .۱۴۱۱الطبعة األولى،بيروت ـ ة،ت:عبد المعطي أمين قلعجي،دار قتيب ۲۵۴۵،رقم:۵/۸۵۴السنن واآلثار: ةمعرف 1  ه

 . هـ۱۴۱۴الطبعة،جدة ـدار القبلة للثقافة اإلسالمية ،محمد عوامة،ت:۴۱9۵،رقم:۱/۵۸۲:الااشف 2

 الطبعةماة المارمة، ـ ،ت:حماد بن محمد األنصاري،ماتبة النهضةالحديثة۸۴۴۵،رقم:۸۴۸:ص:ديوان الضعفاء 3

 . هـ۱۴۲۴

 . هـ۱۴۱۱الطبعة الثالثة،سورياـ دار الرشيد ،محمد عوامة،ت:۴۲۵۵،رقم:۴۴۰:ص:تقريب التهذيب 4



 ۱۲۲  مجنپ( )ہصح

‘‘معرفة التذكرة’’ lاحظفضدمحمضنبضاطرہضدقمضیسض

 : ںیمضرفامےتضںیہ 1

 .‘‘ بشيء ليس هو’’

انضابعروتںضےکضاسھتضاسھتضہیضالصضوحلمظضرےہضہکضرہضدشدیضفیعضض امہضونٹ:

ضوہان ضرمدود رضوریضںیہن،ہکلبضاہمئضدحثیضضعبضاےسیضضراویضیکضرہضرہضرواتیضاک

راوویںضیکضضعبضرواایتضدرگیضرقانئضووشادہضیکضوہجضےسضاضفلئضےکضاببضںیمضوبقلض

 یھبضرکےتیلضںیہ۔

 اکضمکحضضrریرواتیضرطبقیمضاوبضدیعسضدخ

دنسضںیمضوموجدضراویضدبعضارلنمحضنبضزدیضنبضاملسضےکضابرےضںیمضاحظفضییحیض 

،ضl،ضاحظفضانبضابحنضl،ضااممضیلعضنبضدمینیضl،ضااممضاوبضاحمتضlنبضنیعمض

ےنضرجحضےکضدشدیضےغیصضاامعتسلضےئکضضlاورضاحظفضاوبضمیعنضااہبصینضlااممضاحمکض

ضانضولوگںضںیمض ء،ضدحثیضںیمضوایہضےہ،ضدشدیضفیعض،

ی

 

ںیہ)ےسیج:سیلضدحہثیضب

رواایتضوکضطلخضطلمضرکےتضںیہ،ضہیضاےنپضوادلضےکضااستنبضےسضضالیملعضںیمےسضےہضوجض

ےسضدشدیضفیعضضتضااحدثیضرواتیضرکاتضےہ(ذہلاضہیضرواتیضاسضرطقیضنمضڑھگ

 ےکضااستنبضےسضایبنضرکانضدر ِتسضںیہنضےہ۔ملسو هيلع هللا ىلص ےہ،ضآپض

 دنسبمضضُزرَفضنبضوالص r رطقیمضاوبرہری

‘‘المعجم األوسط’’  lااممضربطاینض

 ںیمضرحتریضرفامےتضںیہ: 2

                                                      

بيروت،الطبعة  مؤسسة الاتب الثقافية ـ،ت:عماد الدين أحمد حيدر،۸۰رقم:، ۲۵:ص:معرفة التذكرة 1

 . هـ۱۴۰۵األولى

 . هـ۱۴۱۵دار الحرمين ـ القاهرة،الطبعة،طارق بن عوض اهلل،ت:۵۵۵۴،رقم:۵/۴۴۴المعجم األوسط: 2



 مجنپ()ہصحض  ۱۲۱

المعلم، ثنا حدثنا محمد بن أبي غسان، ثنا أبو نعيم عبد األول ’’  

قال:  ،ي، عن زفر بن واص ، عن أبي سلمة، عن أبي هريرةلِيْأبو أمية األ

 قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: من كثر ضحاه استخف بحقه،

ومن كثرت دعابته ذهبت جاللته، ومن كثر مزاحه ذهب وقاره، ومن 

ومن شرب الماء على الريق انتقضت قوته، ومن كثر كالمه كثر سقطه، 

 .‘‘كثر سقطه كثرت خطاياه، ومن كثرت خطاياه كانت النار أولى به

ضوجضملسو هيلع هللا ىلص روسلضاہللضضےسضوقنملضےہضہکضrرضحتضاوبرہری   ےنضرفامای:

اقضتہبضوہاجاتضےہ،ضاورضسجضصخشضیکضیسنہضذمصخشضزاید ضاتسنہضےہضوتضاسضاکضقحضاکلہض

ضڑبھضاجےئضوتضاسضیکضالجتل ضذمضزاید  ضاورضسجضصخشضاک زاید ضاقضمتخضوہاجیتضےہ،

ضاورضوجضصخشضاہنرضہنمضاپینضےئیپضاگضاسضیکضضوہاجاتضےہضاسضاکضربعضمتخضوہاجات ےہ،

وقتضوٹٹضاجےئضیگ،ضاورضسجضصخشضاکضالکمضزاید ضوہاگضاسضیکضزغلںیشضزاید ضوہںض

ضسجضیکض ضاور ضوہںضیگ، ضوہںضیگضاسضایطلغںضزاید  ضسجضیکضزغلںیشضزاید  ضاور یگ،

 رتہبضےہ۔ایطلغںضزاید ضوہںضیگضآگضاسضےکےئلضزاید ض

‘‘الضعفاء الابير’’ ےنضضlہیضرواتیضاحظفضیلیقعض 

ںیمضاورضاحظفضانبض 1

‘‘ العل  المتناهية’’ ےکضرطقیضےسضضlےنضاحظفضیلیقعضضlوجزیض

ںیمض 2

ضایسضرطحضاحظفضانبضاسعرکض ‘‘تاريخ دمشق’’ ےنضlرختجیضیکضےہ،

ںیمض 3
                                                      

دار الاتب العلمية ـ بيروت،الطبعة ،ت:عبد المعطي أمين قلعجي،۱۴۴۸رقم:،۴/۴۱۵الضعفاء الابير: 1
 . هـ۱۴۰۴األولى
ـ  فيص  آباد،باكستان،الطبعة ،۱۱۴۵رقم:،۸/۸۱۴العل  المتناهية: 2 ت:إرشاد الحق األثري،إدارة العلوم األثرية

 . هـ۱۴99األولى
، دار الفارـ بيروت،غرامة العمرويعمر بن ت:محب الدين أبي سعيد،۸9۵۴،رقم:۸۴/۴۵۵:تاريخ دمشق 3
ـ .۱۴۱۵لطبعةا  ه



 ۱۲3  مجنپ( )ہصح

ضراویضاوبضمیعنضدبعضاالول ضامتمضدنسںیضدنسضںیمضوموجد ملعمضرپضآرکضضرختجیضیکضےہ،

 کرتشکضوہاجیتضںیہ۔

 امہضونٹ:

ےکضذرکضرکد ضنتمضںیمضزریضثحبضاہنرضہنمضاپینضضlواحضضرےہضہکضاحظفضیلیقعض

ےنیپضواالضومضمنضںیہنضےہ

 ۔ 1

 رواتیضرپضاہمئضاکضالکم

 اکضوقلضlاحظفضانبضاسعرکض

‘‘تاريخ دمشق’’ lاحظفضانبضاسعرکض

ںیمضرختجیضرواتیضےکضدعبض 2

ہیضدنسضاورضنتمضدوونںضاابتعرضےسضرغبیض. ‘‘المتناإلسناد وغريب ’’ رفامےتضںیہ:ض

 ےہ۔

 اکضالکم  lاحظفضیمثیہض

‘‘مجمع الزوائد’’  lاحظفضیمثیہض

3
 ںیمضرفامےتضںیہ: 

رواه الطبراني في األوسط في حديث طوي  هو في الزهد، ’’ 
                                                      

 ،قال: حدثنا عبد األول بن إسماعي  المرادي ،حدثنا روح بن الفرج’’یکضابعرتضالمہظحضوہ:ض  lاحظفضیلیقع 1

قال: حدثنا أبو أمية عمارة بن عمار، عن زفر بن واص ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، 

ليه وسلم قال: من كثر ضحاه استخف بحقه، ومن كثرت مزاحته ذهبت جاللته، أن النبي صلى اهلل ع

دار ،ت:عبد المعطي أمين قلعجي،۱۴۴۸رقم:،۴/۴۱۵الضعفاء الابير:)‘‘ومن كثرت دعابته ذهبت مهابته

 .هـ(۱۴۰۴الاتب العلمية ـ بيروت،الطبعة األولى

 ،دار الفارـ بيروت،غرامة العمرويعمر بن ت:محب الدين أبي سعيد،۸9۵۴،رقم:۸۴/۴۵۵:تاريخ دمشق 2

 . هـ۱۴۱۵لطبعةا

 . بيروت ـ ب العربيادار الات، ۵/۲۴:مجمع الزوائد 3



 مجنپ()ہصحض  ۱۲4

ض. ‘‘وفي إسناده من لم أعرفهم ےنضاوطسضںیمضاکیضیبملضضlاےسضربطاین

دحثیضںیمضرختجیضایکضےہضوجضزدہضےکضابرےضںیمضےہ،ضاورضاسضیکضدنسضںیمضضعبضاےسیض

 راویضںیہضنجضوکضںیمضںیہنضاچہپاتن۔

 اکضوقلضlاحظفضیلیقعض

‘‘الضعفاء الابير’’  lاحظفضیلیقعض

ضثحبضدنسضںیمضوموجدض 1 ںیمضزریم

 راویضامعر ضنبضامعرضایلیضےکضرتہمجضںیمضےتھکلضںیہ:

امعر ضےنضزرفض. ‘‘عن زفر بن واص ، وزفر مجهول، والحديث منار’’ 

 نبضوالصضےسضدحثیضلقنضیکضےہ،ضاورض)ہی(ُزرَفضوہجملضےہ،ضاورضدحثیضرکنمضےہ۔

ےنضزریمضثحبضدحثیضوکضا ینضدنسضےسضرختجیضضlاسضےکضدعبضاحظفضیلیقعض 

 ایکضےہ،ضواحضضرےہضہکضاسضںیمضزریضثحبضاہنرضہنمضاپینضےنیپضواالضومضمنضںیہنضےہ۔

ضضlاسضےکضدعبضاحظفضیلیقعض  هذا يروى عن عمر بن ’’ رفامےتضںیہ:

ےسضrہیضرواتیضرضحتضرمعضنبضاطخبض. ‘‘الخطاب رضي اهلل عنه من قوله

 وقنملضےہ۔ضاُنضےکضوقلضےکضوطرضرپضیھب

ضضlاسضےکضدعبضاحظفضیلیقعض  اکضوقلضرختجیضایک،ضنکیلضضrےنضرضحتضرمعض

اسضںیمضیھبضزریمضثحبضاہنرضہنمضاپینضواالضومضمنضںیہنضےہ،ضرواتیضےکضدرگیضیمانض

وموجدضںیہ

2
 ۔

                                                      

ـ  بيروت،الطبعة األولى،ت:عبد المعطي أمين قلعجي،۱۴۴۸رقم:،۴/۴۱۵الضعفاء الابير: 1  دار الاتب العلمية

 . هـ۱۴۰۴
دار الاتب العلمية ـ بيروت،الطبعة قلعجي،،ت:عبد المعطي أمين ۱۴۴۸رقم:،۴/۴۱۵الضعفاء الابير: 2

 . هـ۱۴۰۴األولى
 



 ۱۲۵  مجنپ( )ہصح

‘‘العل  المتناهية’’ ےنlاحظفضانبضوجزیض 

ںیمضاورضاحظفضانبضرجحض 1

‘‘لسان الميزان’’ ےنضضlالقسعینض

ےکضوقلضرپضاامتعدضایکضضlںیمضاحظفضیلیقعض 2

 ےہ۔

 دنسضںیمضوموجدضراویضزرفضنبضوالصضےکضابرےضںیمضاہمئضراجلضاکضالکم

ضlاحظفضیلیقعض  م امعر ضنبضامعرضض
عن زفر ’’ ےکضرتہمجضںیمضرفامےتضںیہ:ضضَاْیل

‘‘بن واص ، وزفر، مجهول، والحديث منار

امعر ضےنضزرفضنبضوالصض. 3

 اورض)ہی(ُزرَفضوہجملضےہ،ضاورضدحثیضرکنمضےہ۔ےسضدحثیضلقنضیکضےہ،ض

ضثحبضدحثیضرختجیضیکضےہضاسیجضہکضضlاسضےکضدعبضاحظفضیلیقعض  ےنضزریم

 ےلہپضیھبضزگرضاکچضےہ۔

‘‘لسان الميزان’’ ےنضضlاحظفضانبضرجحضالقسعینض

ضlںیمضاحظفضیلیقعض 4

 ےکضالکمضرپضاامتعدضایکضےہ۔

                                                                                                          

رضحتضرمعضض
r
قال: حدثنا عبيد اهلل بن محمد بن  ،حدثنا محمد بن جعفر بن محمد بن أعين’’اکضوقلضالمہظحضوہ:ضض 

قال:  ،قال: حدثنا دريد بن مجاشع، عن غالب القطان، عن مالك بن دينار، عن األحنف بن قيس ،عائشة

من كثر ضحاه قلت هيبته، ومن مزح استخف به، ومن أكثر من شيء عرف به،  !قال لي عمر: يا أحنف

ومن كثر كالمه كثر سقطه، ومن كثر سقطه ق  حياؤه، ومن ق  حياؤه ق  ورعه، ومن ق  ورعه مات 

 .‘‘قلبه

ـ  فيص  آباد،باكستان،الطبعةت:إرشاد الحق األثري،إدارة العلوم األثر،۱۱۴۵رقم:،۸/۸۱۴العل  المتناهية: 1  ية

 . هـ۱۴99األولى

ـ بيروت،الطبعة األولى ت:عبد الفتاح أبو غده،،۵۵۵۵،رقم:۵/۵۲لسان الميزان: 2 ـ .۱۴۸۴دارالبشاراإلسالمية   ه

دار الاتب العلمية ـ بيروت،الطبعة ،ت:عبد المعطي أمين قلعجي،۱۴۴۸رقم:،۴/۴۱۵الضعفاء الابير: 3

 . هـ۱۴۰۴األولى

ـ بيروت،الطبعة األولى  البشائر دارت:عبد الفتاح أبو غده،،۵۵۵۵،رقم:۵/۵۲الميزان:لسان  4 ـ .۱۴۸۴اإلسالمية   ه



 مجنپ()ہصحض  ۱۲۲

‘‘ميزان االعتدال’’ ےنضیھبضضlاحظفضذیبہض 

ںیمضامعر ضنبضامعرضےکض 1

 اہکضےہ۔‘‘ اليعرفان ’’ رتہمجضںیمضامعر ضاورضزرفضنبضوالصضدوونںضوکض

 دنسبمضضزرفضنبضوالصضاکضمکح r رطقیمضاوبرہری

ضاوبرہری ضدنسبضزرفضنبضوالصضوکضرکنمضرقارضدایضضlاحظفضیلیقعض  ےنضرطقیم

ےکضضlےہ،ضاورضدنسضںیمضوموجدضراویضزرفضنبضوالصضوکضوہجملضاہکضےہ،ضاحظفضیلیقعض

ےنضاامتعدضایکضےہ،ضضlاورضاحظفضانبضرجحضالقسعینضضlالکمضرپضاحظفضانبضوجزیض

ےکضااستنبضےسضایبنضرکانضملسو هيلع هللا ىلص اسضدنسضےسضیھبضآپضاسضےئلضاسضرواتیضوکض

 ر ِتسضںیہنضےہ۔د

 دنسبمضضاعمصضنبضامیلسنضدبعیضوکزی r رطقیمضاوبرہری

‘‘الاام ’’ دعی انب احظف 

 ںیم ابرے ےک امیلسن نب اعمص ںیم 2

 ںیہ: ےتھکل دعب ےک اس اھت، ڑھگات دحثی ہی ہک ںیہ رفامےت

ي كان يضع زِوْوعاصم بن سليمان الاُ :قال عمرو بن علي’’  

 :سمعته ،يث ليس لها أصولدما رأيت مثله قط يحدث بأحا ،الحديث

 .عن محمد، عن أبي هريرة ،يحدث عن هشام بن حسان

شرب الماء على الريق  :قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

 .‘‘قد الشحمعي
                                                      

 . ت:علي محمد البجاوي،دار المعرفة ـ بيروت،۵۰۴۴رقم:،۴/۱۴۴ميزان االعتدال: 1 

 الاتبمعوض،دار  الموجود,وعلي محمد عبد ت:عادل أحمد،۱۴۲۵،رقم:۵/۴۱۸الاام  في ضعفاء الرجال: 2

 . بيروت ة ـالعلمي



 ۱۲۲  مجنپ( )ہصح

ےتہکضںیہضہکضاعمصضنبضامیلسنضوکزیضدحثیضڑھگاتضاھت،ضںیمضضlرمعوضنبضیلعض 

اوصلضےنضاسضاسیجضصخشضںیہنضداھکیضوجضایسیضااحدثیضایبنضرکےضنجضااحدثیضےکض

ضایبضرہری  ےکضضrیہضہنضوہں،ضںیمضےنضاسضےسضنعضاشہمضنبضاسحن،ضنعضدمحم،ضنعض

 :رکےتضوہےئضانسضرطقیضےسضدحثیضایبن

ضاراشدضےہ:ملسو هيلع هللا ىلص اہللضہکضروسلضںیہضرفامےتضضrرضحتضاوبرہری  اہنرضاک

 وکضمتخضرکاتضےہ۔ضہنمضاپینضانیپضرچیب

‘‘كتاب الموضوعات ’’ ےنضضlیہیضرواتیضاحظفضانبضوجزیض

ںیمض 1

ضضlاحظفضانبضدعیض ضاور  ےنضlویسیطضضاحظفےکضرطقیضےسضرختجیضیکضےہ،

‘‘المصنوعة ئالآلل’’

ےکضوحاےلضےسضاےسضذرکضضlںیمضاحظفضانبضدعیض 2

ضضlایکضےہ،ضزینضاحظفضبیطخضدغبادیض ‘‘المتفق والمفترق’’ ےنیھبض

ںیمضاسض 3

 یکضرختجیضیکضےہ۔

 امہضونٹ:

ےسضلقنضرکےنضضrےکضرطقیضںیمضرضحتضاوبرہری ضlاحظفضانبضدعیض

ضاورضاحظفضبیطخضدغبادیضضlوالضراویضاوبضہملسض ےکضرطقیضںیمضانبضضlےہ،

 ےہ۔ضlریسنیض

                                                      

ـ المدينة المنورة،الطبعة األول۴/۴۰كتاب الموضوعات: 1 ـ ۱۴۲۲ى،ت:عبد الرحمن محمدعثمان،الماتبة السلفية     .ه

 ـ بيروت،الطبعةالعلمية ،ت:أبوعبد الرحمن صالح بن محمد بن عويضة،دارالاتب۸/۸۱9المصنوعة: الآللئ 2

 . هـ ۱۴۱۴ىاألول

،ت:محمد صادق آيدن الحامدي،دارالقاري ـ بيروت،الطبعة ۱۸۵۵،رقم:۱۴۸۴المتفق والمفترق:ص: 3

 . هـ۱۴۱۴األولى



 مجنپ()ہصحض  ۱۲۲

 اکضالکمرواتیضرپضاہمئض

 ھ(ضاکضوقل۱۲۲)اوتملیفضlدونیریااممضاوبضدمحمضدبعضاہللضنبضملسمضنبضہبیتقض

مختلف  تأوي ’’ lدونیری ہبیتق نب ملسم نب اہلل دبع دمحم اوب اامم

‘‘الحديث

 ںیمضزریضثحبضرواتیضےکضابرےضںیمضرفامےتضںیہ: 1

ہیضنمضڑھگتضےہ،ضاےسض. ‘‘هو موضوع، وضعه عاصم الاوزي’’ 

 ڑھگاضےہ۔اعمصضوکزیضےنض

 اکضالکم lاحظفضانبضدعیض

 ےہ۔ اکچ زگر الکم اکl دعی انب احظف 

 اکضوقل lابحنضاحظفضانبض

‘‘المجروحين’’ ابحن انب احظف

 ےک وُکلزمی امیلسن نب اعمص ںیم 2

 ںیہ: ےتھکل ںیم رتہمج

 ،صاحب حديث شرب الماء على الريق يعقد الشحم وهو’’ 

عن النبي  ،عن أبي هريرة ،بن سيريناعن  ،يرويه عن هشام بن حسان

 ومن روى مث  هذا كان ممن يروي الموضوعات عليه الصالة والسالم،

 .‘‘ال يح  كتابة حديثه إال على جهة التعجب ،عن األثبات
                                                      

الماتب اإلسالمي ـ ،محيي الدين األصفر ،ت:محمد۱۸۲:ص:تأوي  مختلف الحديث 1

 . هـ۱۴۱9بيروت،الطبعة الثانية

 . هـ۱۴۱۸بيروت،الطبعةدارالمعرفةـ ،زايد إبراهيم،ت:محمود۸/۱۸۵ن:المجروحي 2



 ۱۲۵  مجنپ( )ہصح

 ہنم )اہنر ‘‘الشحم يعقد الريق علي الماء شرب’’  دحثی اعمص ہی 

 ریسنی انب نع اسحن نب اشہم ہی ےہ،اےس ےہ(واال رکات متخ وک رچیب انیپ اپین

ضضr رہری ایب نع ضواالسلمضیکضدنسضےسضرواتیضرکاتضےہ، وجضنعضایبنلضہیلعضاالصلۃ

ضتبثضولوگںضےکضااستنبضےسضنمضڑھگتض ضو  صخشضایسیضدحثیضلقنضرکےضوت

 ااحدثیضلقنضرکاتضےہ،ضاسضیکضااحدثیضوکضرصفضبجعتضےکضوطرضرپضانھکلضالحلضےہ۔

ضlاحظفضانبضوجزیض  اکضالکمض

‘‘كتاب الموضوعات’’  lاحظفضانبضوجزیض

ںیمضرواتیضوکضرختجیض 1

 رکےکضرفامےتضںیہ:ض

 يضع قصد شين الشريعة، وإال فأاياون هذا الوأن  ما أخوفني’’  

ضاسضےکضڑھگےنےھجمضتہبضزاید ضادنہشیضےہضہکض .‘‘في الماء حتى يعقد الشحم يءش

ضورہنضاپینضںیمضایکضزیچضےہضوجض ضایکضےہ، واےلضےنضرشتعیضوکضبیعضدارضرکےنضاکضاراد 

 ۔؟رچیبضوکضالھگپضدے

ضlاحظفضذیبہض  اکضوقلض

‘‘الضعفاء في المغني’’  lاحظفضذیبہض 

ض 2  روى بسند’’ ںیمضےتھکلضںیہ:

اعمصض. ‘‘كذبه غير واحد ،الشرب على الريق يعقد الشحم :الصحيحين

رچیبضوکضمتخضنبضامیلسنضنیحیحصضیکضدنسضےسضہیضرواتیضلقنضرکاتضےہ:ضاہنرضہنمضاپینضانیپض

 وکضدعتمدضاملعءضےنضوھجاٹضاہکضےہ۔ضرکاتضےہ،ضاس

                                                      

ـ المدينة المنورة،الطبعة األول۴/۴۰كتاب الموضوعات: 1 ـ ۱۴۲۲ى،ت:عبد الرحمن محمدعثمان،الماتبة السلفية     .ه

 . ادارة إحياء التراث اإلسالمي ـ قطر،،ت:نور الدين عتر۸9۲۸رقم:،۱/۴۵۵المغني في الضعفاء: 2



 مجنپ()ہصحض  ۱۲۱

‘‘الموضوعات تلخيص’’یہضضlزینضاحظفضذیبہض 

ضںیمضزریضثحبضرواتی 1

عن  عن هشام، ،فيه: عاصم بن سليمان العبدي كذاب’’ الرکضرفامےتضںیہ:ض

اسضںیمضاعمصضنبضامیلسنضدبعیضذکابضےہ،ض. ‘‘ابن سيرين، عن أبي هريرة

r رہری ایباشہمضنعضانبضریسنیضنعض
 ےکضرطقیضےسضرواتیضیکضےہ۔ض 

 اکضالکمضضlالعہمضانبضرعاقض

ںیمضزریضثحبضدحثیضذرکض 2‘‘ةتنزيه الشريع’’ lالعہمضانبضرعاقض

 رکےنضےکضدعبضرفامےتضںیہ:

 ،من طريق عاصم بن سليمان الاوزي ،من حديث أبي هريرة’’ 

ضض.‘‘وهو المتهم به اعمصضنبضامیلسنضوکزیضےکضرطقیضےسض rدحثیضاوبضرہری 

 مہتمضےہ۔اعمصضےہ،ضاورضاسضںیمضیہیض

ضlالعہمضوشاکینض  اکضوقلض

‘‘الفوائد المجموعة’’ lالعہمضوشاکینض

زریضثحبضرواتیضذرکضرکےکض 3

 رفامےتضںیہ:

اسضیکضدنسضںیمضاعمصضنبض. ‘‘وضاعفي إسناده عاصم بن سليمان ’’ 

 امیلسنضدحثیضڑھگےنضواالضےہ۔

                                                      

 ماتبة الرشدـ  الرياض،،بن محمد إبراهيم،ت:أبو تميم ياسر بن ۵9۱،رقم:۸۵۱ص كتاب الموضوعات:ص:تلخي 1

 . هـ۱۴۱9الطبعة األولى

ـ .۱۴۰۱الطبعة، بيروت ـ العلمية الاتب الغماري،دار اهلل ،ت:عبد الوهاب وعبد۴۰،رقم:۸/۸۴۱الشريعة: هتنزي 2  ه

ـ بيروت، الطبعة ت:عبدالرحمن بن،۴۴،رقم:۱۲۵الفوائدالجموعة:ص: 3 ـ .۱۴۱۵يحيي المعلي،دارالاتب العلمية  ه



 ۱۲۲  مجنپ( )ہصح

یمیمتضضوُکلزمیدنسضںیمضوموجدضراویضاوبضبیعشضاوبضرمعضاوبضدمحمضاعمصضنبضامیلسنضدبعیض

 ےکضابرےضںیمضاہمئضراجلضاکضالکم

ّ سض 

 

أن عاصما الاوزي كان ’’ رفامےتضںیہ:ضضlاحظفضرمعوضنبضیلعضق

 اهلل صلى اهلل رسول عن كذب صولأ لها ليس باحاديث يحدثكذابا، 

‘‘صحابهأو وسلم عليه

ےہضضاعمصضوکزیضوھجاٹضےہ،ضہیضایسیضااحدثیضایبنضرکات.1

ضہیضروسلضاہللضنجضےکضاوصلضںیہنض ضآپضملسو هيلع هللا ىلص وہےت،  pےکضاحصہبضملسو هيلع هللا ىلصاور

 ےکضااستنبضےسضوھجٹضاتہکضاھت۔

 متروك ،ضعيف الحديث’’  ےنضاعمصضنبضامیلسنضوکضlاحظفضاوبضاحمتض 

‘‘الحديث

2
 ےہ۔ضاہک 

‘‘المجروحين’’  lاحظفضانبضابحنض

 ںیمضزریمضثحبضدحثیضلقنضرکےک 3

 ،ومن روى مث  هذا كان ممن يروي الموضوعات عن األثبات’’ ےتھکلضںیہ:ض

وجضصخشضایسیضدحثیضلقنض .‘‘ال يح  كتابة حديثه إال على جهة التعجب

رکےضوتضو ضتبثضولوگںضےکضااستنبضےسضنمضڑھگتضااحدثیضلقنضرکاتضےہ،ضاسض

 یکضااحدثیضوکضرصفضبجعتضےکضوطرضرپضانھکلضالحلضےہ۔

‘‘الاام ’’  lاحظفضانبضدعیض 

ض 4 يعد فيمن يضع ’’ ںیمضےتھکلضںیہ:
                                                      

 . هـ۱۴۴۸،دار الاتب العلمية ـ بيروت،الطبعة األولى۱9۰۱رقم:،۵/۴۴۴الجرح التعدي : 1

 . هـ۱۴۴۸،دار الاتب العلمية ـ بيروت،الطبعة األولى۱9۰۱رقم:،۵/۴۴۴الجرح التعدي : 2

 . هـ۱۴۱۸دارالمعرفةـ بيروت،الطبعة،زايد إبراهيم،ت:محمود۸/۱۸۵ن:المجروحي 3

 معوض،دار الاتب الموجود,وعلي محمد عبد ت:عادل أحمد،۱۴۲۵،رقم:۵/۴۱۸الاام  في ضعفاء الرجال: 4

 . بيروت ة ـالعلمي



 مجنپ()ہصحض  ۱۲۱

 ہیضدحثیضڑھگےنضواولںضںیمضامشرضوہاتضےہ۔. ‘‘الحديث

ےکضlےنضاحظفضرمعوضنبضیلعضالفسضضlاسضےکضدعبضاحظفضانبضدعیض 

 رطقیضےسضاسضدحثیضیکضرختجیضیکضےہ۔

‘‘متروك الحديث’’ ےنضاعمصضنبضامیلسنضوکضضlااممضاسنیئض 

 اہکضےہ۔ 1

‘‘كذاب ’’ ےنضاعمصضنبضامیلسنضوکضlاحظفضدارضینطقض 

 اہکضےہ۔ 2

‘‘كذاب ’’ امیلسنضوکےنضاعمصضنبضضlاحظفضاوبضداؤدضایطیسلض 

 اہکضےہ۔ 3

ضضlاحظفضاسیجض  ‘‘يضع الحديث ،متروك’’ رفامےتضںیہ:

رتموکضض. 4

 ےہ،ضدحثیضڑھگاتضےہ۔

‘‘ج بحديثهتال يح ،منار الحديث’’ رفامےتضںیہ:ضضlاحظفضازدیض 

رکنمض .5

 ادحلثیضےہ،ضاسضیکضدحثیضےسضااجتحجضہنضایکضاجےئ۔

‘‘الضعفاء الابير’’  lاحظفضیلیقعض

 غلب على حديثه’’ ںیمضےتھکلضںیہ:ض 6

 اسضیکضدحوثیںضںیمضومہضاکضہبلغضاھت۔.‘‘الوهم

                                                      

 ت:عادل أحمد عبد الموجود,وعلي محمد معوض،دار الاتب،۱۴۲۵،رقم:۵/۴۱۴الاام  في ضعفاء الرجال: 1

 . بيروت ة ـالعلمي

ـ بيروت،الطبعة األولى البشائردار ت:عبد الفتاح أبو غده،،۴۰۴۱،رقم:۴/۴۵9الميزان:لسان  2 ـ .۱۴۸۴اإلسالمية   ه

ـ بيروت،الطبعة األولى البشائر دارت:عبد الفتاح أبو غده،،۴۰۴۱،رقم:۴/۴۴۰لسان الميزان: 3 ـ .۱۴۸۴اإلسالمية   ه

ـ بيروت،الطبعة األولى بشائرال دارت:عبد الفتاح أبو غده،،۴۰۴۱،رقم:۴/۴۴۰لسان الميزان: 4 ـ ۱۴۸۴اإلسالمية   .ه

 دار الاتب العلميةـ  بيروت،ت:أبو الفداء عبد اهلل القاضي،،۱۴۵۸،رقم:۸/۵9الضعفاءوالمتروكين البن الجوزي: 5

 . هـ۱۴۰۵الطبعة األولى

بيروت،الطبعة دار الاتب العلمية ـ ،ت:عبد المعطي أمين قلعجي،۱۴۵۸رقم:،۴/۴۴۴الضعفاء الابير: 6

 . هـ۱۴۰۴األولى



 ۱۲3  مجنپ( )ہصح

‘‘المدخ ’’  lاحظفضاوبضدبعضاہللضاحمکض 

ض 1 روى عن ’’ ںیمضےتھکلضںیہ:

 .‘‘داود بن أبي هند، وعاصم األحول، وهشام بن حسان أحاديث موضوعة

ہیضداؤدضنبضایبضدنہ،ضاعمصضاوحلضاورضاشہمضنبضاسحنضےکضااستنبضےسضنمضڑھگتض

 ااحدثیضرواتیضرکاتضےہ۔ض

‘‘المغني’’ lاحظفضذیبہض 

ض 2  روى بسند الصحيحين’’ ںیمضےتھکلضںیہ:

اعمصضنبضامیلسنض. ‘‘كذبه غير واحد ،الشرب على الريق يعقد الشحم

رچیبضوکضمتخضرکاتضےہ،ضنیحیحصضیکضدنسضےسضہیضرواتیضلقنضرکاتضےہ:ضاہنرضہنمضاپینضانیپض

 املعءضےنضوھجاٹضاہکضےہ۔ضاسضوکضدعتمد

‘‘ديوان الضعفاء’’  lزینضاحظفضذیبہض 

ض.‘‘كذبوه ’’ ںیمضرفامےتضںیہ: 3

 دحمنیثضےنضاےسضوھجاٹضاہکضےہ۔

‘‘أحد المتروكين’’ رفامےتضںیہ:ضlاحظفضانبضرجحضالقسعینض 

4 . 

 اکضمکحضوُکلزمیدنسبمضضاعمصضنبضامیلسنضدبعیض r رطقیمضاوبرہری

ضاسضرواتیضوکضنمضڑھگتضlااممضاوبضدمحمضدبعضاہللضنبضملسمضنبضہبیتقضدونیریض

ض ،ضlاحظفضانبضدعیضےنضڑھگاضےہ،ضضاعمصضنبضامیلسنہہکضرکضرفامےتضںیہضہکضاےسض

ض ضاحظفضذیبہضضlاحظفضانبضابحن ضراویضاعمصضنبضضlاور ےندنسضںیمضوموجد

                                                      

 موسسة الرسالةـ  بيروت،الطبعة،ت:ربيع بن هادي عمير المدخلي،۱۸۲رقم:،۱۴۰المدخ  إلى الصحيح:ص: 1

 . هـ۱۴۰۴األولى

 . إحياء التراث اإلسالمي ـ قطر ردا،،ت:نور الدين عتر۸9۲۸رقم:،۱/۴۵۵المغني في الضعفاء: 2

 . ماة المارمةـ النهضة الحديثيةمطبعة بن محمد األنصاري، ت:حماد،۸۰۸9،رقم:۸۰۸ص:ديوان الضعفاء: 3

 . المؤسسة المصرية العامةت:محمد علي النجار،،۱۸۸۸تبصير المنتبه بتحرير المشتبه:ص: 4



 مجنپ()ہصحض  ۱۲4

،ضزینضشیپضایکضےہامیلسنضوکضدحثیضڑھگےنضواالضرقارضدےضرکضوطبرضاثملضاسضدحثیضوکض

ےنضدحثیضذرکضرکےنضےکضدعبضاعمصضوکضمہتمضرقارضدایضےہ،ضضlالعہمضانبضرعاقض

ثیضالرکضےتھکلضںیہضہکضاسضیکضدنسضںیمضاعمصضنبضامیلسنضیہیضدحضlاورضالعہمضوشاکینض

یکضملسو هيلع هللا ىلص دحثیضڑھگےنضواالضےہ،ضاسضےئلضہیضرواتیضاسضدنسضےسضیھبضروسلضاہللض

 ایبنضرکانضدر ِتسضںیہنضےہ۔ضاجبنضوسنمبضرکےک

 قیقحتضاکضالخہصضاورضرواتیضاکضمکح

آپضامضلبقضلیصفتضںیمضدھکیضےکچضںیہضہکضہیضرواتیضونیتںضدنسوںضےسضرکنم،ض 

دیضفیعضضےہ،ضاہیںضکتضہکضضعبضدحمنیثضےنضاےسضنمضڑھگتضکتضاہکضےہ،ضدش

 ےکضااستنبضےسضایبنضرکانضدر ِتسضںیہنضےہ۔ملسو هيلع هللا ىلص ےسضروسلضاہللضاسضےئلضا
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 ۱۲۵  مجنپ( )ہصح

 ربمنرواتیض

 أعطاه اهلل من األجر ،من صبر على سوء خلق امرأته’’ رواتی:

 مث  ما أعطى أيوب على بالئه ومن صبرت على سوء

 . ‘‘أعطاها اهلل مث  ثواب آسية امرأة فرعونخلق زوجها 

 وجضصخشضا ینضوعرتضیکضدباالخیقضرپضربصضرکےضاگضوتضاہللضاعتیلضاسضوکضو ضارجض

 وکضانضیکضامیبریضرپضربصضرکےنضرپضدایضایگضاھت، eدںیضےگضوجضرضحتضاویبض

 اورضوجضوعرتضاےنپضوشرہضیکضدباالخیقضرپضربصضرکےضوتضاہللضاعتیلضاسضوکض

 ےکضوثابضےکضلثمضاطعءضرکںیضےگ۔ض اہیلعضاالسلمآہیسضیضرفوعنضیکضویب

،ض‘‘ںیمضاسضیکضالصضرپضوافقضںیہنضوہاکسضوہں’’ رفامےتضںیہضہکضlاحظفضرعایقض: مکح

،العہمضlالعہمضینٹپض،ضlالعہمضانبضرالسنضےکضاسضوقلضرپضضlاحظفضرعایقض

ےنضضlےنضاامتعدضایکضےہ،زینضالعہمضیکبسضضlرمیضتضزدیبیضضالعہماورضlوشاکینض

ںیہنضلمضیکسضاںیھنضیکضدنسضضاسضرواتیضوکضانضااحدثیضیکضرہف ِتسضںیمضاشلمضایکضےہضنج

 یکضاجبنضوسنمبضرکانضدر ِتسضںیہنضےہ۔ملسو هيلع هللا ىلص اےسضروسلضاہللضضےئلےہ،اسض

 رواتیضاکضدصمر

‘‘إحياء علوم الدين’’  lااممضزغایلض

 ںیمضےتھکلضںیہ:ض 1

 أعطاه،من صبر على سوء خلق امرأتهوقال عليه السالم: ’’ 
ومن صبرت على  ،اهلل من األجر مث  ما أعطى أيوب على بالئه

                                                      

 . هـ۱۴۰۸بيروت،الطبعة ـ المعرفة ،دار۸/۴۸:إحياء علوم الدين 1



 مجنپ()ہصحض  ۱۲۲

 .‘‘سوء خلق زوجها أعطاها اهلل مث  ثواب آسية امرأة فرعون

ےنضرفامای:ضوجضصخشضا ینضوعرتضیکضدباالخیقضرپضربصضرکےضاگضوتضاہللضضeآپض

وکضانضیکضامیبریضرپضربصضرکےنضرپض  eاعتیلضاسضوکضو ضارجضدںیضےگضوجضرضحتضاویبض

ضایگ ضاہللضاعتیلضاسضوکضدای ضوجضوعرتضاےنپضوشرہضیکضدباالخیقضرپضربصضرکےضوت ضاھت،اور

 ےکضوثابضےکضلثمضاطعءضرکںیضےگ۔ضاہیلعضاالسلمضرفوعنضیکضویبیضآہیسض

 رواتیضرپضاہمئضاکضالکم

 اکضوقلض  lاحظفضرعایقض

‘‘المغني’’  lاحظفضرعایقض

لم أقف لـه علـى    ’’  ںیمضرفامےتضںیہ: 1

 الصضرپضوافقضںیہنضوہاکسوہں۔ںیمضاسضیکض. ‘‘أص 

)اوتملیفضضlالعہمضاہشبضادلنیضادمحضنبضنیسحضارعملوفضانبضرالسنض

‘‘شرح سنن أبي داود’’ ھ(ےنض۲44

 ےنضضlںیم،ضالعہمضدمحمضنبضاطرہضینٹپضض 2

‘‘تذكرة الموضوعات’’

ضض 3 ض ضlںیم،ضالعہمضوشاکینض ‘‘الفوائد المجموعة’’ ےنض

4 

‘‘إتحاف’’ ےنlںیمضاورضالعہمضرمیضتضزدیبیض

ض 5 ےکضضlںیمضاحظفضرعایقضض

 وقلضرپضاامتعدضایکضےہ۔

                                                      

 . هـ۱۴۱۵الطبعة األولىـ الرياض، ،دار الطبرية۱۴۵9رقم: ،۱/۴9۰المغني عن حم  األسفار: 1

ـ الفيوم،دار ال،ت:ياسر كمال وأحمد سليمان،۸/۱۰۴:شرح سنن أبي داود 2  . هـ۱۴۴۴ الطبعة األولىفالح 

 . هـ۱۴۴۴وليالطبعة األـ بيروت، دار إحياء التراث العربي،۱۸۲ص:تذكرة الموضوعات: 3

 الاتب العلميةـ  بيروت،الطبعة الثانيةت:عبدالرحمن بن يحيي المعلي،دار ،۵۱رقم:،۱۴۵ص:الفوائدالجموعة: 4

 . هـ۱۴۴۰

 . هـ۱۴۴۴الاتب العلميةـ بيروت،الطبعة الخامسة  دار،۵/۱۴۲إتحاف:  5



 ۱۲۲  مجنپ( )ہصح

 اکضالکم  lالعہمضیکبس

‘‘طبقات الشافعية الابرى’’  lالعہمضاتجضادلنیضیکبس

ںیمضاسضض 1

یکضدنسضاںیھنضںیہنضلمضیکسضضرواتیضوکضاُنضااحدثیضیکضرہف ِتسضںیمضاشلمضایکضےہضنج

 ےہ۔

 رواتیضاکضمکح

ںیمضاسضیکضالصضرپضوافقضںیہنضوہاکسض’’ رفامےتضںیہضہکضlاحظفضرعایقض

 ،lالعہمضینٹپض،ضlالعہمضانبضرالسنضےکضاسضوقلضرپضضlاحظفضرعایقض ،‘‘وہں

ضlےنضاامتعدضایکضےہ،زینضالعہمضیکبسضضlاورضاحظفضرمیضتضزدیبیضlالعہمضوشاکینض

ںیہنضاںیھنضیکضدنسضضےنضاسضرواتیضوکضانضااحدثیضیکضرہف ِتسضںیمضاشلمضایکضےہضنج

یکضاجبنضوسنمبضرکانضدر ِتسضںیہنضملسو هيلع هللا ىلص اےسضروسلضاہللضضلمضیکسضےہ،اسضےئل

  ےہ۔
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 ،هجر للطباعـة والنشـر،  الحلـو عبد الفتـاح محمـد   و محمود محمد الطناحي،ت:۵/۴۱۰:طبقات الشافعية الابرى 1

 . هـ۱۴۱۴الثانية الطبعة



 مجنپ()ہصحض  ۱۲۲

 ربمنضرواتی

 رواتی:ضسجضصخشضےنضیھبضیسکضایبنجضوعرتضیکضرطفضوہشتضیکضاگن ض

 ےسضداھکی،ضوتضایقتمضےکضدنضاسضیکضآوھکنںضںیمضہسیسضڈاالضاجےئضاگ۔

ضlاورضاحظفضانبضرجحضالقسعینضlالعہمضانبضایبضازعلض،lمکح:احظفضامجلضادلنیضضزیعلیض

احظفضدبرضادلنیضےکضالکمضاکضاحلصضیہیضےہضہکضہیضرواتیضانضاافلظضےسضدنساًضںیہنضیتلم،ہکلبض

اسضےئلضہیضرواتیضانضاافلظضےسض،ض‘‘ہیضحیحصضںیہنضےہ’’ ےنضاصفضاہکضےہضہکضضlینیع

 ےکضااستنبضےسضایبنضرکانضدر ِتسضںیہنضےہ۔ملسو هيلع هللا ىلص روسلضاہللض

 ھتضاسضیکضرصاتحضیھبضرفامےتضرےہضںیہضہکضاسضےکضاقمہلبضںیمضزینضہیضامتمضاہمئضاسھتضاس 

ولوگںضیکضابوتںضرپضاکنضاگلای،ضضسجضےن’’ ںیمضوموجدضہیضاافلظضرعموفضںیہ:‘‘حیحصضاخبری’’

 ۔‘‘اندنسپضےتھجمسضوہں،ضوتضروزضایقتمضاسضےکضاکنضںیمضہسیسضڈاالضاجےئضاگضاےسضو ضضہکبج

 رواتیضاکضدصمر

‘‘المبسوط’’  lرسیسخ ااممضسمشضاالہمئ 

ض 1  لقوله +: ’’ ںیمضےتھکلضںیہ:

صب في عينيه اآلنك يوم  ،إلى محاسن أجنبية عن شهوة من نظر

 . ‘‘ القيامة

ےنضیھبضیسکضایبنجضوعرتضیکضضاکضاراشدضےہ:ضسجضصخشملسو هيلع هللا ىلص ویکہکنضآپض 

رطفضوہشتضیکضاگن ضےسضداھکیضوتضایقتمضےکضدنضاسضیکضآوھکنںضںیمضہسیسضڈاالض

 اجےئضاگ۔

                                                      

 . بيروت ،دار المعرفة ـ۱۰/۱۵۴:المبسوط للسرخسيكتاب  1



 ۱۲۵  مجنپ( )ہصح

 اصمدرضعبضدرگیض

ا ینضیہیضرواتیضااممضرباہنضادلنیضرَمل  َ

 

لب
منْ

 

‘‘الهداية’’ ےنضضlع

ضااممض 1 ںیم،

‘‘تبيين الحقائق’’ ےنضlرخفضادلنیضزیعلیض

 lںیم،ضااممضاوبضرکبضنبضیلعضادحلادضض 2

ض ‘‘الجوهرة النَيِّرَة’’ ےنضھ(۲۱۱)اوتملیف

ضض 3 ضادلنی ضاحظفضدبر  lینیعضںیم،

‘‘منحة السلوك’’ ضےنھ(۲۵۵)اوتملیفض

ض 4 ضالعہمضالمضرسخو )اوتملیفضضlںیم،

‘‘درر الحاام’’ ھ(ےنض۲۲۵

ضںیم،ضالعہمضدبعضارلنمحضنبضدمحمضنبضاملسنضارعملوف  5

‘‘مجمع األنهر’’ ھ(ےنض۲۱۲۲)اوتملیفضضlیخیشضزاد ض

ںیمضاورضالعہمضدمحمضنبض 6

‘‘تاملة بحر الرائق’’ ھ(ےنض۲۲3۲)اوتملیفضضlنیسحضنبضیلعضوطریض

ںیمض 7

 ےہ۔البضدنسضلقنضیکض

 رواتیضرپضاہمئضاکضالکم

 اکضالکمضlاحظفضامجلضادلنیضزیعلیض

‘‘نصب الراية’’  lاحظفضامجلضادلنیضزیعلیض

ںیمضرواتیضلقنضرکےنض 8

                                                      

،ت:نعيم أشرف نور أحمد،إدارة القرآن والعلوم اإلسالمية ـ كراتشي ـ باكستان،الطبعة ۴/۱۲۲الهداية: 1

 . هـ۱۴۱۴األولى

 . هـ۱۴۱۵،المطبعة الابرى األميرية ـ مصر،الطبعة األولى۵/۱۴تبيين الحقائق: 2

 . هـ۱۴۸۴ب العلمية ـ بيروت،الطبعة األولىدار الات،ت:إلياس قبالن،۸/۵۱9الجوهرة النيرة: 3

 ،ت:أحمد عبد الرزاق الابيسي،إدارة الشؤون اإلسالميةـ  قطر،۴۰9منحة السلوك في شرح تحفة الملوك:ص: 4

 . هـ۱۴۸۲الطبعة األولى

 . ،مير محمد كتب خانة ـ كراتشي ـ باكستان۱/۴۱۴درر الحاام: 5

 . هـ۱۴۱9دار الاتب العلمية ـ بيروت،الطبعة األولى،ت:خلي  عمران المنصور،۴/۸۰۸مجمع األنهر: 6

 . ،ت:زكريا عميرات،ماتبة رشيدية ـ كوئته ـ باكستان۲/۴۵۸تاملة البحر الرائق: 7

 . هـ۱۴۱۲،ت:محمد عوامة،مؤسسة الريان ـ بيروت،الطبعة األولى۱۴،رقم:۴/۸۴۰نصب الراية: 8
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 ےکضدعبضرفامےتضںیہ:

ن استمع إلى حديث قوم، وهم مقلت: غريب، والمعروف: ’’  

أخرجه البخاري في  .له كارهون، صب في أذنه اآلنك يوم القيامة

عن ابن  ،عن عارمة ،عن أيوب السختياني .صحيحه في كتاب التعبير

 .‘‘م ....ن تحلم بحلمعباس مرفوعا: 

ںیمضاتہکضوہںضہکضہیضرغبیضےہ،ضاورضرعموفضہیضےہ:ضسجضےنضولوگںضیکض’’  

اندنسپضےتھجمسضوہں،ضوتضروزضایقتمضاسضےکضاکنضںیمضاےسضو ضضابوتںضرپضاکنضاگلای،ضہکبج

ْررضںیمضرختجیضض’’ حیحص‘‘ضےنضا ینضlضڈاالضاجےئضاگ،ضاےسضاخبریضہسیس
ب ن
ع

ی

لي

ںیمضاتکبضا

 ۔‘‘۔ایکضےہ۔۔

ضlالعہمضدصرضادلنیضنبضایبضازعلضض  اکضوقلض

‘‘التنبيه’’  ھ(۲۵۱)اوتملیفض lالعہمضدصرضادلنیضانبضایبضازعلض 

ںیمض 1

 رواتیضلقنضرکےنضےکضدعبضرفامےتضںیہ:

من : والمعروف ،في شيء من كتب الحديث  ر هذاأولم ’’  

صب في أذنه اآلنك يوم  ،استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون

ںیمضےنضہیضرواتیضدحثیضیکضیسکضیھبضاتکبضںیمض. ‘‘وهو في الصحيح .القيامة

ضاورضرعموفضرواتیضہیضےہ:ںیہن وجضصخشضیسکضامجتعضیکضابوتںضرپضاکنضضدیھکی،

ضوتضروزضایقتمضاسضےکضاکنضںیمضہسیسضڈاالضاندنسپضےتھجمساےسضو ضضاگلےئ،ضہکبج ضوہں،

 اجےئضاگ،ضہیضرواتیضحیحصضےہ۔

                                                      

ـ الرياض،الطبعة األولى ،ت:أنور صالح أبو ۵/۴۲۴التنبيه على مشاالت الهداية: 1 ـ .۱۴۸۴زيد،ماتبة الرشد   ه



 ۱۲۲  مجنپ( )ہصح

 اکضالکمضlاحظفضانبضرجحضالقسعینض

‘‘الدراية’’  lاحظفضانبضرجحضالقسعینض

 ںیمضرفامےتضںیہ: 1

وهذا الوعيد ورد فيمن استمع إلى حديث قوم  ،لم أجده’’  

أخرجه البخاري من  ،صب في أذنيه إلى آخره ،وهم له كارهون

ےھجمضہیضدحثیضیہنضلمضیکسضےہ،ضاورضہیضودیعضاسضصخشضےکض. ‘‘حديث ابن عباس

انضوکضہیضاندنسپضضہکبجابرےضںیمضواردضوہیئضےہضوجضیسکضامجتعضیکضابوتںضرپضاکنضاگلےئ،ض

ےنضدحثیضضlاےسضاخبریض،ضوہ،ضوتضاسضےکضاکنضںیمضہسیسضڈاالضاجےئضاگضایلضآرخ 

 ےسضرختجیضایکضےہ۔ضrانبضابعسض

ضضlاحظفضدبرضادلنیضینیعض  اکضوقلض

ضادلنیضینیعض ضضlاحظفضدبر ‘‘البناية’’ ھ(۲۵۵)اوتملیف

ںیمضزریضثحبض 2

 رواتیضےکضقلعتمضرفامےتضںیہ:

 ش: هذا الحديث أخرجه شمس األئمة الحلواني في شرح ’’  

والمعروف: من استمع  ،ولانه غير صحيح ،]كذا في األص [‘‘ الاافي’’

أخرجه  .صب في أذنيه األنك يوم القيامة ،إلى حديث قوم له كارهون

 .‘‘ ... في كتاب التعبير البخاري في صحيحه

 ضرختجیضیکضےہںیمض‘‘ رشحضاکیف’’ ےنضضlولحاینضہیضدحثیضسمشضاالہمئض’’  

ضاورضرعموفضاافلظضہیض،ضنکیلضہیضحیحصضںیہن[الصضںیمضایسضرطحضےہ،ضدمحمضاطرق]’’ ضےہ،

                                                      

 ،ت:عبد اهلل هاشم اليماني،دار المعرفةـ  بيروت .9۴9،رقم:۸/۸۸۵الهداية: حاديثالدراية في تخريج أ 1

ـ .۱۴۸۰ـ بيروت،الطبعة األولى العلمية دار الاتب،ت:أيمن صالح شعبان،۱۸/۱۴۱البناية شرح الهداية: 2  ه
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ضضسجضےنضولوگںضیکضابوتںضرپضاکنضاگلای،ضہکبجںیہ: ضوتضروزضاےسضو  اندنسپضےتھجمسضوہں،

ض‘‘ حیحص’’ ضےنضا ینضlایقتمضاسضےکضاکنضںیمضہسیسضڈاالضاجےئضاگ،ضاےسضاخبریض

ْررضںیمضرختجیضایکضےہ۔۔۔
ب ن
ع

ی

لي

 ۔‘‘ ںیمضاتکبضا

 اکضالکمضlالمضیلعضاقری

‘‘فتح باب العناية’’  lالمضیلعضاقری

ںیمضاصبحضدہاہیضےکضوحاہلض 1

 ےسضرواتیضلقنضرکےنضےکضدعبضرفامےتضںیہ:

فالمعروف من هذا الحديث: من استمع إلى حديث قوم ’’  

وهو حديث صحيح  .صب في أذنيه اآلنك يوم القيامة ،وهم كارهون

اسضدحثیضےکضرعموفضاافلظضہیضںیہ:ضسجضےنضیسکضامجتعضیکض. ‘‘رواه البخاري

ضوتضروزضایقتمضاسضضہکبجابوتںضیکضرطفضاکنضاگلای،ض و ضامجتعضاےسضاندنسپضرکیتضوہ،

ےنضرختجیضایکضضlےکضاکنضںیمضہسیسضڈاالضاجےئضاگ،ضہیضحیحصضدحثیضےہضےسجضاخبریض

 ےہ۔

 رواتیضاکضمکحضاورضہصقیقحتضاکضالخ

 اوقالضاامجًالضالمہظحضوہں:اسہقبضذرکضرکد ضاہمئضےکض 

 (۔l)احظفضامجلضادلنیضزیعلیض‘‘ رغبیضےہ’’  

)العہمض‘‘ دیھکیںیمضےنضہیضرواتیضدحثیضیکضیسکضیھبضاتکبضںیمضںیہنض’’  

 (۔lدصرضادلنیضانبضایبضازعلض
                                                      

ـ بيروت،ت:محمد نزار تميم و هيثم نزار تميم،۴/۵۱فتح باب العناية: 1 ـ .۱۴۱۲الطبعة األولى ،شركة دار األرقم   ه



 ۱۲3  مجنپ( )ہصح

 (۔l)احظفضانبضرجحضالقسعینض‘‘ ےھجمضہیضدحثیضںیہنضلمضیکسضےہ’’  

 (۔lینیعض)احظفضدبرضادلنی‘‘ ہیضحیحصضںیہنضےہ’’  

ضزیعلیض ،احظفضlالعہمضدصرضادلنیضنبضایبضازعل،lاحظفضامجلضادلنیض

ےکضالکمضاکضاحلصضیہیضےہضہکضہیضرواتیضانضاافلظضےسضدنسًاضضlانبضرجحضالقسعینض

 ،‘‘ہیضحیحصضںیہنضےہ’’ ےنضاصفضاہکضےہضہکضضlںیہنضیتلم،ہکلبضاحظفضدبرضادلنیضینیع

ااستنبضےسضایبنضرکانضضےکملسو هيلع هللا ىلص روسلضاہللضاسضےئلضہیضرواتیضانضاافلظضےسض

 در ِتسضںیہنضےہ۔

ےتضرےہضںیہضہکضاسضزینضہیضامتمضاہمئضاسھتضاسھتضاسضیکضرصاتحضیھبضرفام 

سجضےنضولوگںض’’ ںیمضوموجدضہیضاافلظضرعموفضںیہ:‘‘حیحصضاخبری’’ ےکضاقمہلبضںیم

اندنسپضےتھجمسضوہں،ضوتضروزضایقتمضاسضےکضاکنضںیمضاےسضو ضضیکضابوتںضرپضاکنضاگلای،ضہکبج

‘‘ہسیسضڈاالضاجےئضاگض

1
  ۔

 

iI 

  

                                                      

ـ .۱۴۸۸بيروت،الطبعة األولى  دار طوق النجاةـ ،ت:محمد زهير بن ناصر الناصر،9/۴۸الصحيح للبخاري: 1  ه

سفيان، عن أيوب، عن عارمة، عن ابن حدثنا علي بن عبد اهلل، حدثنا ’’یکضلمکمضابعرتضالمہظحضوہ:ضض‘‘حیحصضاخبریض’’

عباس، عن النبي صلى اهلل عليه وسلم، قال: من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين، ولن 

يفع ، ومن استمع إلى حديث قوم، وهم له كارهون، أو يفرون منه، صب في أذنه اآلنك يوم القيامة، ومن 

 .‘‘قال سفيان: وصله لنا أيوب ،فخصور صورة عذب، وكلف أن ينفخ فيها، وليس بنا
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 رواتیضربمن

 امنزضاکضاامتہمضرکےنضواےلضےسضرفہتشضاکضرقبیضوہان،ضومتضےکضوتقضرواتی:ض

 اطیشنضاکضدورضوہانضاورضاےسضکلمضاوملتضاکضہملکضیکضنیقلتضرکان۔

 مکح:ضدشدیضفیعض،ایبنضںیہنضرکضےتکس۔

 دصمرضرواتیضاک

‘‘اآلحاد والمثاني’’  lاحظفضانبضایبضاعمص

ںیمضاوبضااحلرثضزخرجض 1

 ےکضرتہمجضںیمضرفامےتضںیہ:

نا إسماعي   ،حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم القلوسي’’ 

بن أبان األزدي، حدثني عمرو بن أبي عمرو، عن جعفر بن محمد، 

يقول: حدثني  ،قال: سمعت الحارث بن الخزرج األنصاري ،عن أبيه

أبي: أنه سمع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يطلب إلى ملك الموت 

ارفق  !فقال: يا ملك الموت ،عليه السالم عند رأس رج  من األنصار

طب  !قال ملك الموت عليه السالم: يا محمد ،بصاحبي، فإنه مؤمن

أني ألقبض  !نفسا وقر عينا، فإني با  مؤمن رفيق، واعلم يا محمد

ابن آدم، فإذا صرخ صارخ من أهله قمت في جانب الدار، ومعي  روح

ما ظلمناه، وال سبقنا أجله وال  !روحه، فقلت: ما هذا الصياح؟ فواهلل

 وج  استعجلنا قدره، وما لنا في قبضه من ذنب، فإن ترضوا بما يصنع اهلل عز
                                                      

ـ الرياض،الطبعة األولىت:،۸۸۵۴رقم:،۴/۸۵۱:اآلحاد والمثاني 1 ـ .۱۴۱۱باسم فيص  أحمد الجوابرة،دار الراية   ه



 ۱۲۵  مجنپ( )ہصح

 ،تؤجرو، وإن أنتم تجزعون وتسخطون تأثمون وتؤزرون ،وتصبروا

، فالحذر بعد عودة عودة ى، وإن لنا عندكم لبغيةُبَتْندنا من عُوما لام ع

 .والنجاة النجاة ،الحذر

وال بحر إال  ،وال جب  ،وال سه  ،وال مدر ،وما من أه  بيت شعر

حتى إني ألعرف  ،وأنا أتصفحهم في ك  يوم وليلة خمس مرات

لو أردت أن أقبض روح  !واهلل ،بصغيرهم وكبيرهم منهم بأنفسهم

 .بعوضة ما قدرت حتى ياون اهلل عز وج  هو اآلمر بقبضها

قال جعفر بن محمد: بلغني أنه يتصفحهم عند مواقيت 

فإذا حضر عبدا الموت فمن كان يحافظ على الصالة دنا  ،الصلوات

ولقنه ملك الموت عليه السالم ال إله إال  ،وتباعد الشيطان ،منه الملك

  .‘‘الحالاهلل في ذلك 

احرثضنبضزخرجضااصنریضرفامےتضںیہضہکضھجمضےسضریمےضوادلضےنضایبنضایکض

وکضاکیضااصنریضاحصیبضملسو هيلع هللا ىلص آپہکضاوہنںضےنض
r
ےکضرساہےنضڑھکےضوہرکض 

کلمضاوملتضےسضہیضابتضبلطضرکےتضوہےئضانسضہکضریمےضاحصیبض
r
ےکضاسھتض 

آپضوخشضض!اوملتضےنضاہکضاےضدمحمضکلم،ضاعمہلمضرکوضویکںضہکضو ضاامینضواالضےہرنیمضاکض

ضاورضاجنضےیجیلضضاورضرایض  اےضوہاجںیئضںیمضرہضومنمضےکضاسھتضرنیمضرکاتضوہں،

ںیمضانبضآدمضیکضروحضضبقضرکاتضوہں،ضوتضبجضوکیئضاسضےکضرھگضواولںضملسو هيلع هللا ىلص! دمحمض

ضوہاجاتضوہںضاورضاسضیکض ںیمضےسضےنخیچضواالضاتخیچضےہ،ضوتضںیمضرھگضےکضوکےنضںیمضڑھکاض

مہضےنضضسضوہیتضےہضاورضںیمضاتہکضوہںضہیض یسیضخیچضےہ،ضدخاضیکضمسق!ضہنروحضریمےضاپ
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اسضرپضملظضایکضےہضاورضہنضمہضوتقضےسضےلہپضآےئضاورضہنضمہضےنضاسضیکضدقتریضےکض

ارگضمتضاہللضےکضاسھتضوکیئضدلجضابزیضیک،ضاورضہنضاسضیکضروحضضبقضرکےکضوکیئضانگ ضایک،ض

اجےئضاگضاورضارگضمتضےبضربصیضرکوےگضدایضرپضرایضضروہضاورضربصضرکوضوتضمتضوکضارجضضےئک

ینضاچےئہ،ضوہضوکیئضیگفخضںیہنوہےگ،ضوتضانگ ضاگرضوہےگضاورضںیہمتضمہضےسضضاورضانرضاض

ضابرضاہمترےضاپسضضاورضمہ ضاسضےئلیکضاچتہضرےتھکضںیہولےنٹضابر اورضضڈرےتضروہض،

 اجنتضبلطضرکےتضروہ۔

وہںضایضاہپھیضےمیخضواےلضوہںضایضےچکضاکمونںضواےل،ضومہارضزونیمںضواےلض

العوقںضواےل،ضںیمضرہضدنضوراتضںیمضاپچنضرمہبتضانضےکضرہچوںضوکضوغرضےسضداتھکیض

اورضڑبوںضوکضانضےسضزاید ضاچہپاتنضوہں،ضضںضکتضہکضابضضںیمضانضےکضوھچوٹںوہں،ضاہی

اہللضیکضمسق!ضارگضںیمضاکیضرھچمضیکضروحضضبقضرکانضاچوہں،ضوتضںیہنضرکاتکسضبجضکتضہکض

 اکضارمضہنضرکںی۔اہللضاعتیلضضبقضرکےنض

ضےکض ضابتضیچنہپضےہضہکضکلمضاوملتضامنز رفعجضنبضدمحمضےتہکضںیہضہکضےھجمضہی

ضوکضومتضآیتض اواقتضںیمضولوگںضےکضرہچوںضوکضوغبرضدےتھکیضںیہ،ضذہلاضبجضیسکضدنب 

ےہ،ضوتضوجضصخشضامنزضےکضاواقتضاکضاپدنپضوہاتضےہ،ضوتضرفہتشضاسضےکضرقبیضوہاجاتض

اسضاحلضںیمضاسضوکضالضاہلضاالضضeاورضکلمضاوملتضضےہضاورضاطیشنضدورضوہاجاتضےہ،

 اہللضیکضنیقلتضرکاتضےہ۔

‘‘المعجم الابير’’ ےنضlایسضرطحضااممضربطاین

 lںیم،ضاحظفضاوبضمیعنض 1

                                                      

 . القاهرة حمدي عبد المجيد السلفي،ماتبة ابن تيمية ـت:،۴۱۲۲رقم:،۴/۸۸۰:لابيرالمعجم ا 1



 ۱۲۲  مجنپ( )ہصح

‘‘معرفة الصحابة’’ ےنض

ےنضاسضرواتیضیکضضlںیمضاورضاحظفضانبضایبضاحمت 1

رختجیضیکضےہ

2
رمعوضینعیضرمعضوضنبضرمشض،ضامتمضدنسںیضدنسضںیمضوموجدضراویضرمعوضنبضایبض

 یفعجضرپضآرکضکرتشکضوہاجیتضںیہ۔

 امہضونٹ:

امنزضاکضضینعی) ضےکضآرخیضہصحضواحضضرےہضہکضمہضےنضہیضاصمدرضرصفضرواتی 

ضاےسضکلمض ضاور ضوہان ضدور ضاطیشنضاک اامتہمضرکےنضواےلضےسضرفہتشضاکضرقبیضوہان،

ضاطمقبضذرکضےئکاصدقضیکضالباغتضےکضض(رفعجضنبضدمحماوملتضاکضہملکضیکضنیقلتضرکان

ںیہ،ضیہیضاسضوتقضقیقحتضاکضوموضعضےہ،ضرواتیضاکضادتبایئضلصفمضہصحضدرگیضبتکض

ںیمضدرگیضدنسوںضےسضیھبضےہ،ضہیضالہپضہصحضیفضااحللضدراہسضاکضوموضعضںیہنضےہضاورض

ضدورسےضہصحضےسضےہ۔

 

 امہرےضذرکضرکد ضمکحضاکضقلعتضیھبضفقظ

  رواتیضرپضاہمئضاکضالکم

ضضlاحظفضانبضدنم   اکضوقلض

‘‘معرفة الصحابة’’ lاحظفضانبضدنم 

 الخزرج’’ ںیمضرفامےتضںیہ:ض 3

ض .‘‘أبو الحارث مجهول، وفي إسناد حديثه نظر )دنسضاکضاکیضراوی(زخرجض

 اوبضاحرثضوہجملضےہ،ضاورضاسضیکضدحثیضیکضدنسضںیمضرظنضےہ۔ض

 ےنضزریضثحبضرواتیضرختجیضیکضےہ۔ضlاسضےکضدعبضاحظفضانبضدنم ض

                                                      

ـ .۱۴۱9رياض،الطبعة األولىال وطنـ دار البن يوسف العزازي،عادل ت:،۸۵۵۱رقم:،۸/۱۰۰۸:معرفة الصحابة 1  ه

ـ مصر،الطبعة األولى ت:،۱/۱۰۴:بداية والنهايةالانظر  2 ـ .۱۴۱۴عبد اهلل بن عبد المحسن التركي،دار هجر   ه

 عامر حسن صبري،مطبوعات جامعة اإلمارات العربية المتحدة،الطبعة األولىت:،۱/۵۴۵:معرفة الصحابة 3

 . هـ۱۴۸۵



 مجنپ()ہصحض  ۱۲۲

 الکماکض  lاحظفضانبضریثک

ضانبضریثک ‘‘والنهاية البداية’’  lاحظف

ضذرکض 1 ضرواتیضوک ںیمضذموکر 

ہیضرملسض .‘‘وفيه نظر ،هذا حديث مرس ’’ رکےنضےکضدعبضرفامےتضںیہ:

 رواتیضےہ،ضاورضاسضںیمضرظنضےہ۔

  اکضوقل  lاحظفضانبضرجحالقسعین

ضرجحالقسعین  ضانب ‘‘فااراأل نتائج’’ lاحظف

ضرواتیض 2 ضذموکر  ںیم

ومث  هذا ال يقال بالرأي، فله حام ’’ دعبضےتھکلضںیہ:ضلقنضرکےنضےک

اورضاسضرطحضیکضابتضوطبرضراےئضےکض .‘‘المرفوع، وعمرو بن شمر متروك

ضراوی(رمعوضنبضرمشض ضرموفعضوہیگضاورض)دنسضںیمضوموجد ضہیضامکحً ضذہلا یہنضیہکضاجیتکس،

 رتموکضےہ۔

 اکضالکمض lالعہمضزدیبی

‘‘السادة إتحاف’’  lالعہمضرمیضتضزدیبی

ضرواتیضوکض 3  ںیمضذموکر 

ضlوضاحظفضانبضدنم ضضlاورضاحظفضاوبضمیعن‘‘ مجعمضریبک’’ وحباہل  ‘‘رعمۃفضااحصلہب’’ یکضض

 والحارث مجهول، وكذا أبوه الخزرج’’ دعبضرفامےتضںیہ:ےکضےسضلقنضرکےنض

ال يعرف، والحديث غريب، وقد رواه ابن أبي حاتم من وجه 

عن جعفر بن محمد، عن أبيه معضال، وفيه عمرو بن شمر،  :آخر
                                                      

 . هـ۱۴۱۴عبد اهلل بن عبد المحسن التركي،دار هجر ـ مصر،الطبعة األولىت:،۱/۱۰۴:بداية والنهايةال 1

 . هـ۱۴۸9بن كثير ـ دمشق،الطبعة الثانية دار احمدي عبد المجيد االسلفي،ت:،۴/۸9۵:نتائج األفاار 2

 . هـ۱۴۴۴اتب العلمية ـ بيروت،الطبعة الخامسةدار ال،۱۴/۱۸۱:إتحاف السادة 3



 ۱۲۵  مجنپ( )ہصح

راوی(احرثضضوہجملضےہ،ضاورضایسضرطحضاسضاکضوادلضزخرجض)دنسضاکض.‘‘وهو كذاب

ےنضاسضرواتیضوکضضlریغضرعموفضےہ،ضاورضدحثیضرغبیضےہ،ضاورضانبضایبضاحمت

ضرواتیضایکضےہضاورضاسض اکیضدورسےضرطقیضنعضرفعجضنبضدمحم،ضنعضضاہیب
ً
ل 

 

ض
مع

ےسض

 ںیمضرمعوضنبضرمشضےہضاورضو ضذکابضےہ۔

  :امہضونٹ

ےسضرمادضہیضےہضہکضذموکر ضض‘‘ آرخضہجو’’ یکضlواحضضرےہضہکضالعہمضزدیبی 

مجعمض’’ اور‘‘ رعمۃفضااحصلہب’’ یکضlاورضاحظفضانبضدنم ضlرواتیضاحظفضاوبضمیعن

 اہیبضںیمضرمعوضنبضرمش،ضنعضرفعجضنبضدمحم،ضنعضاہیب،ضنعضااحلرثضنبضازخلرج،ضنع‘‘ ریبک

نبضرمعوض’’ہییھبضےکضرطقیضںیمضضlےکضرطقیضےسضےہ،ضہکبجضاحظفضانبضایبضاحمت

 ےہ۔یہضےکضرطقیضےسض ‘‘رمش،ضنعضرفعجضنبضدمحم،ضنعضاہیب

ھ(ضےکضابرےض۲۵۲اوبضدبعضاہللضرمعوضنبضرمشضیفعجضوکیفضینعیضرمعوضنبضایبضرمعوض)اوتملیفض

 ںیمضاہمئضاکضالکم

‘‘التاريخ الابير’’ ےنضlااممضاخبری 

منار ’’ ںیمضرمعوضنبضرمشضوک 1
 اہکضےہ۔ض‘‘ الحديث

ضاسنیئ ‘‘والمتروكون الضعفاء’’ ےنضضlاامم

ضنبضرمشضوک 2  ںیمضرمعو

 اہکضےہ۔‘‘ متروك الحديث’’

                                                      

 مصطفى عبد القادر أحمد عطا،دار الاتب العلمية ـ بيروت،الطبعةت:، ۲۵۵۴رقم:،۵/۱۵۲:التاريخ الابير 1

 . هـ۱۴۸9الثانية

 قلم ـ بيروت،الطبعةدار العبد العزيز عز الدين السيروان،ت:،۴۵۱رقم:،۱۴۵ص::الضعفاء والمتروكون 2

 . هـ۱۴۰۵األولى



 مجنپ()ہصحض  ۱۵۱

ض ضنبضیلعضالفس عمرو بن شمر منار ’’ ےتہکضںیہ:ضlاحظفضرمعو

ضےہ،ضاسضض.‘‘الحديث، حدث بأحاديث منارة

ی

ْ
رمعوضنبضرمشرکنمضادحلي

ےنضرکنمضرواںیتیضضلقنضیکضںیہ

1
 ۔

اہکضےہض‘‘ ليس بثقة’’ ےنضرمعوضنبضرمشضوکضضlاحظفضییحیضنبضنیعم

2
 ۔

ضاحمت يف منار الحديث جدا، ضع’’ رفامےتضںیہ:ضlاحظفضاوب

ہیضتہبضزاید ضرکنمضادحلثیضےہ،ضفیعضض.‘‘الحديث، ال يشتغ  به، تركوه

ایتضےسضااغتشلضںیہنضایکضاجےئضاگ،ضدحمنیثضےنضانضوکضرتکضادحلثیضےہ،ضانضیکضروا

رکدایضےہ

3
 ۔

اہکضےہ‘‘ ضعيف الحديث’’ ےنضرمعوضنبضرمشضوکضlاحظفضاوبضزرہع 

4
 ۔

‘‘أحوال الرجال’’ ےنضlاحظفضوجزاجین

ض 5  كذاب ’’ ںیمضرمعوضنبضرمشضوکض

 رفامایضےہ۔‘‘زائغ

‘‘الابرى الطبقات’’  lاحظفضانبضدعس

ض 6  عمرو بن’’ ںیمضےتھکلضںیہ:
مسجد جعفي ستين سنة، وكان قاصا،  شمر الجعفي، وكان إمام

                                                      

 . هـ۱۴۴۸الاتب العلمية ـ بيروت،الطبعة األولى،دار ۱۴۸۴رقم:،۵/۸۴9:جرح والتعدي ال 1

 . هـ۱۴۴۸،دار الاتب العلمية ـ بيروت،الطبعة األولى۱۴۸۴رقم:،۵/۸۴9:جرح والتعدي ال 2

 . هـ۱۴۴۸،دار الاتب العلمية ـ بيروت،الطبعة األولى۱۴۸۴رقم:،۵/۸۴9:جرح والتعدي ال 3

 . هـ۱۴۴۸بيروت،الطبعة األولى،دار الاتب العلمية ـ ۱۴۸۴رقم:،۵/۸۴9:جرح والتعدي ال 4

عبد العليم عبد العظيم البستوي،دار الطحاوي ـ الرياض،الطبعة ت:،۴۵رقم:،۴۴ص:أحوال الرجال 5

 . هـ۱۴۱۱األولى

محمد عبد القادر عطا،دار الاتب العلمية ـ بيروت،الطبعة ت:،۸۵۵۱رقم:،۵/۴۵۵:الطبقات الابرى 6

 . هـ۱۴۱۲الثانية



 ۱۵۲  مجنپ( )ہصح

رمعوضض.‘‘وكانت عنده أحاديث، وكان ضعيفا جدا، متروك الحديث
نبضرمشضیفعج،ضیفعجضدجسمضےکضاسھٹضاسلضکتضااممضرےہ،اورضہصقضوگضےھت،ضانضےکض

  اپسضااحدثیضںیھت،ضاورضہیضفیعضضدجاً،ضرتموکضادحلثیضاھت۔

ضابحن ضانب ‘‘المجروحين’’ lاحظف

كان  ’’ ںیہ: رفامےت ںیم  1
يشتم أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، وكان  ،رافضيا

ممن يروي الموضوعات عن الثقات في فضائ  أه  البيت 
رمعوضنبضرمشض.‘‘وغيرها، ال يح  كتابة حديثه إال على جهة التعجب

اورضانضولوگںضںیمضےسضےکضااحصبضوکضرباضالھبضاتہکضاھت،ضملسو هيلع هللا ىلص روسلضاہللض،ضرایضفضاھت

اضفلئضلقنضضاھتضوجضہقثضراوویںضےکضااستنبضےسضالہضتیبضوریغ ضےکضنمضڑھگت

 رکےتضےھت،ضاسضیکضدحثیضوکضانھکلضالحلضںیہنضےہضوساےئضبجعتضےک۔

ضدعی ‘‘الاام ’’  lاحظفضانبض

ضرواایتضلقنض 2 ضنبضرمشضیک ںیمضرمعو

عامة ما ولعمرو بن شمر غير ما ذكرت، و’’ رکےنضےکضدعبضرفامےتضںیہ:
رمعوضنبضرمشضیکضریمیضذرکضرکد ضااحدثیضےکضالعو ضیھبض.‘‘يرويه غير محفوظ

   رواایتضںیہضاورضومعًامضاسضیکضرموایتضوفحمظضںیہنضںیہ۔

ض ضاشینوپریاامم ضاحمک ضدبعضاہلل ‘‘المدخ ’’ lاوب

 ںیمضرفامےتضںیہ:ضض 3

الموضوعات عن جابر الجعفي عمرو بن شمر الجعفي كثير ’’
                                                      

 . معرفةـ بيروتدار المحمود إبراهيم زايد،ت:،۸/۴۵:جروحينالمكتاب  1
عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض، دار ت:،۱۸9۸رقم:،۵/۸۴۰:اام  في ضعفاء الرجالال 2

 . العلمية ـ بيروت الاتب
 ربيع بن هادي عمير المدخلي،مؤسسة الرسالةـ  بيروت،الطبعةت:،۱۰۸رقم:،۱۵۴ص:دخ  إلى الصحيحالم 3

 . هـ۱۴۰۴األولى



 مجنپ()ہصحض  ۱۵۱

جابرا الجعفي عند القوم مجروحا، وليس راوي  وإن كانوغيره، 
الفاحشات عنه غير عمرو بن شمر الجعفي،  تلك الموضوعات

 .‘‘فوجب أن ياون الحم  فيها عليه

رمعوضنبضرمشضیفعج،ضاجربضیفعجضاورضاسضےکضالعو ضےسضتہبضزاید ضنمضڑھگتض

ضارگضہچضاجربضیفعجضدحمنیثضےکضزندکیضرجموحضےہضاورضاجربض رواایتضلقنضرکاتضےہ،

وکیئضدورساضیفعجضےسضانضافشحضوموضاعتضوکضلقنضرکےنضواالضرمعوضنبضرمشضےکضالعو ض

 داریضرمعوضنبضرمشضرپضےہ۔ضرواایتضیکضذہمضںیہن،ضذہلاضاثتبضوہاضہکضانضنمضڑھگت

عمرو بن شمر ’’ ںیمضرفامےتضںیہ:ض 1‘‘ءالضعفا’’  lاحظفضاوبضمیعن

رمعوضنبض.‘‘ الجعفي يروي عن جابر الجعفي بالموضوعات المناكير

 اجربضیفعجضےسضنمضڑھگتضضاورضرکنمضرواںیتیضلقنضرکاتضےہ۔ض،رمشضیفعج

اہکضےہ‘‘ متروك’’ ےنضرمعوضنبضرمشضوکضضlااممضدارینطق

 ۔ 2

 كان عمرو يضع ’’ رفامےتضںیہ:ضضlاحظفضاوبضالضفلضادمحضنبضیلعضامیلسین

‘‘على الروافض

 رمعوضرواضفضرپضااحدثیضڑھگاتضاھت۔ضض.3

‘‘الضعفاء ديوان’’ ےنضضlاحظفضذیبہ

 ،رافضي’’ ںیمضرمعوضنبضرمشضوکض 4

 اہکضےہ۔‘‘ متروك

                                                      

 . فاروق حمادة،مطبعة النجاح الجديدةت:،۱۵۵رقم:،۱۱۲ص:كتاب الضعفاء 1

ـ  عبد الرحيم محمد أحمد القشقري،كتب خانه جميليت:،۴۴۱رقم:،۵۴ص::سؤاالت البرقاني للدارقطني 2

 . هـ۱۴۰۴الهور ـ باكستان،الطبعة األولى

 . المعرفة ـ بيروتعلي محمد البجاوي،دار ت:،۵۴۲۴رقم:،۴/۸۵9:ميزان االعتدالانظر 3

ـ ماة المارمة .ت:،۴۱۲۴رقم:،۱/۴۰۴:ديوان الضعفاء 4  حماد بن محمد األنصاري،ماتبة النهضة الحديثة 



 ۱۵3  مجنپ( )ہصح

‘‘ نتائج األفاار’’ ےنضضlاحظفضانبضرجحضالقسعینض

 ںیمضرمعوضنبضرمشوضوکض 1

 اہکضےہ۔ض‘‘ متروك’’

 قیقحتضاکضالخہصضاورضضرواتیضاکضمکح

ےنضلقنضرواتیضےکضدعبضدنسضےکضراویضرمعوضضlاحظفضانبضرجحضالقسعین 

  رکضاسضےکضفعضضدشدیضیکضرطفضااشر ضایکضےہ۔ضہہک ‘‘ رتموک’’ وکنبضرمشض

ضنبضرمشضےکضابرےضںیمضااممضاخبری  ضراویضرمعو ،ضlزینضدنسضںیمضوموجد

ض،l،ضاحظفضوجزاجینl،ضاحظفضاوبضاحمتl،ضااممضاسنیئlاحظفضییحیضنبضنیعم

،ضl،ضاحظفضدارینطقl،ضااممضاحمکl،ضاحظفضانبضدعسlاحظفضانبضابحن

اورضاحظفضانبضضl،ضاحظفضذیبہl،ضاحظفضاوبضالضفلضامیلسینlاحظفضاوبضمیعن

سیلضہقثب،ض،ضرکنمضادحلثیضاافلظضاامعتسلضےئکضںیہ)ےسیج:ےنضرجحضےکضدشدیضlرجح

ضرمعوضنبضرمشض ضذکابضزاغئ، رتموکضادحلثی،ضدحمنیثضےنضانضوکضرتکضرکدایضےہ،

ےکضااحصبضوکضرباضالھبضاتہکضاھت،ضاورضانضولوگںضںیمضےسضملسو هيلع هللا ىلص اہللضرایضفضاھت،ضروسلض

اھتضوجضہقثضراوویںضےکضااستنبضےسضالہضتیبضوریغ ضےکضنمضڑھگتضاضفلئضلقنض

یفعجضاورضانضےکضالعو ضےسضتہبضضاجرب،ضرکےتضےھت،ضفیعضضدجاً،ضرتموکضادحلثی

زاید ضنمضڑھگتضرواایتضلقنضرکاتضےہ،ضرمعوضرواضفضرپضااحدثیضڑھگاتضاھت،ضمہتمض

ضاورضاخصضاسضانترظضںیمضہکضرمعوضنبضرمشضاسضرواتیضےکضلقنضںیمض ابولعضضےہ(،

ضاسضرفتمدضیھبضےہضیسکضیھبضرطحضہیضرواتیضفعضض دشدیضےسضاخیلضںیہنضوہیتکس،

 ےسضایبنضرکانضدر ِتسضںیہنضےہ۔ضےکضااستنبملسو هيلع هللا ىلص اےسضآپضےئل

                                                      

 . هـ۱۴۸9الطبعة الثانية،بيروتـ  ،دار ابن كثيرحمدي عبد المجيد السلفيت:،۴/۸9۵:نتائج األفاار 1



 مجنپ()ہصحض  ۱۵4

ضوتضاسضےکضابرےضںیمضمہض  ضابتضرواتیضےکضادتبایئضلصفمضہصحضیک، ریہض

رشوعضںیمضاتبےکچضںیہضہکضرواتیضاکضادتبایئضلصفمضہصحضدرگیضبتکضںیمضدرگیضدنسوںض

ےسضیھبضےہ،ضہیضالہپضہصحضیفضااحللضدراہسضاکضوموضعضںیہن،ضاسضںیمضذرکضرکد ضمکحضاکض

ضآرخیضہصحض

 

امنزضاکضاامتہمضرکےنضواےلضےسضرفہتشضاکضرقبیضوہان،ضاطیشنض)قلعتضفقظ

 (ےسضےہ۔اکضدورضوہانضاورضاےسضکلمضاوملتضاکضہملکضیکضنیقلتضرکان
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 ۱۵۵  مجنپ( )ہصح

 ربمنرواتیض

 رواتی:ضرتسضزہارضرفوتشںضیکضاطتقضرےنھکضواالضرفہتشضا ینضااہتنیئضرپوازضےکض

 دعبضیھبضابریضاعتیلضےکضرعشضکتضںیہنضچنہپضاکس۔

 دشدیضفیعضضےہ،ضایبنضںیہنضرکےتکس۔مکح:ض

 رواتیضاکضدصمر

‘‘كتاب العظمة ’’ ےنضlہیضرواتیضاحظفضاوبضاخیشلضااہبصینض

ضںیمضرختجی 1

 یکضےہ:

حدثنا الوليد بن أبان، حدثنا أبو سعيد الحسن بن مرثد، حدثنا ’’ 

أحمد بن أبي حمدان الهيتي، حدثنا عمرو بن جرير، عن إسماعي  بن 

الشعبي رحمه اهلل، قال: قال النبي صلى اهلل عليه وسلم: أبي خالد، عن 

العرش من ياقوتة حمراء، وإن ملاا من المالئاة نظر إليه وإلى 

عظمه، فأوحى اهلل عز وج  إليه: إني قد جعلت فيك قوة سبعين ألف 

ملك، لا  ملك سبعون ألف جناح، فطر فطار الملك بما فيه من القوة 

 .‘‘يطير، فوقف فنظر فاأنه لم يسرواألجنحة ما شاء اهلل أن 

اکضاراشدضےہضہکضرعشضرسخضایوقتضےسضانبضوہاضےہ،ضاورضملسو هيلع هللا ىلص روسلضاہللض 

ےبکشضرفوتشںضںیمضےسضاکیضرفہتشضےنضاسضرعشضیکضرطفضاورضاسضیکضتمظعض

یکضرطفضداھکیضوتضاہللضزعولجضےنضاسضرفہتشضیکضرطفضہیضمکحضاجیھبضہکضںیمضےنضھجتض

                                                      

 . الرياض ـدار العاصمة ،إدريس المباركفوريرضاء اهلل بن محمد ،ت:۸۴۴،رقم:۸/۵۴۱العظمة ألبي الشيخ: 1



 مجنپ()ہصحض  ۱۵۲

یھکضےہ،ضرہضرفہتشضےکضرتسضزہارضرَپضںیہ،ضسپضوتضاُھ،ضیکضاطتقضرںیمضرتسضزہارضرفوتشںض

وتضو ضاُھاضا ینضامتمضرتضوقتضاورضرَپوںضےکضاسھت،ضانتجضاہللضزعولجضےنضاسضےکضاُھےنض

 وکضاچاہ،ضرھپضو ضرہھٹا،ضرھپضاسضےنضداھکیضوتضوگایضہکضو ضھچکضالچضیہضںیہن۔

 ںیمضاہمئضراجلضاکضالکمدنسضںیمضوموجدضراویضاوبضدیعسضرمعوضنبضرجریضوکیفضیلجبضےکضابرےض

‘‘والتعدي  الجرح’’  lاحظفضاوبضاحمتض 

1
. ‘‘كان ياذب  ’’ ںیمضےتھکلضںیہ: 

 ہیضوھجٹضوباتلضاھت۔

 lںیمضاحظفضاوبضاحمتض 2‘‘عفاءضال في المغني’’ ےنضlاحظفضذیبہض 

 ےکضوقلضرپضاامتعدضایکضےہ۔

ض  ضانبضدعی ‘‘الاام ’’  lاحظف

ض 3 ولعمرو بن ’’ ںیمضرفامےتضںیہ:

رمعوضنبضرجریضض .‘‘مناكير اإلسناد والمتن ،غير ما ذكرت من الحديث جرير

رکنمضیکضریمیضذرکضرکد ضرواایتضےکضالعو ضیھبضااحدثیضںیہ،ضنجضیکضدنسضوضنتمض)دوونں(

 ںیہ۔

‘‘متروك الحديث’’ ےنضرمعوضنبضرجریضوکضضlااممضدارضینطقض 

  اہکضےہ۔ض 4

‘‘الضعفاء الابير’’  lیلیقعضاحظفض 

عن إسماعي  ’’ ںیمضےتھکلضںیہ:ض 5
                                                      

 . هـ۱۴۴۸األولى الطبعة،بيروت ـ العلمية  دار الاتب،۱۸۴۸،رقم:۵/۸۸۴:والتعدي  الجرح 1

 . قطري ـ التراث العرب حياءإ ت:نورالدين عتر،دار،۴۵۴۲رقم:،۸/۵۴المغني في الضعفاء: 2

 بيروت .ـ دار الاتب العلمية ،وعلي محمد معوضت:عادل أحمد ،۱۴۱۴،رقم:۵/۸۵۵الاام  في ضعفاء الرجال: 3

 . المعرفة ـ بيروتدار ،،ت:علي محمد البجاوي۵۴۴۴،رقم:۴/۸۵۰ميزان االعتدال:  4

 الطبعة ت:عبدالمعطي أمين قلعجي،دار الاتب العلميةـ بيروت،،۱۸۴۱،رقم:۴/۸۵۴الضعفاء الابير: 5

  . هـ۱۴۰۴



 ۱۵۲  مجنپ( )ہصح

ہیضاامسلیعضنبضایبضاخدلضےسضرواتیضرکاتضےہ،ضاسض. ‘‘بن أبي خالد، عنده مناكير

 یکضانمریکضںیہ۔

‘‘ديوان الضعفاء’’  lاحظفضذیبہض 

 .‘‘واه ،متهم’’ ںیمضرفامےتضںیہ:ض 1

 امہضونٹ:

ض  ض)رعش‘‘ العرش من ياقوتة حمراء’’ واحضضرےہضہکضرواتیضاکضالہپضڑکٹا

ض ضاتیعب ضاخدل ضایب ضنب ضاامسلیع ضےہ(وک ضوہا ضانب ضےس ضایوقت )اوتملیفضضlرسخ

ےھجمضربخضدیضیئگ(ہہکضرکضلقنضایکضےہ،اسیجضہکضااممضانبضایبض) ‘‘اربختض’’ ھ(ےنض۲4۲

‘‘العرش’’  lہبیشض

 ،حدثنا أبي وعمي أبو بار’’ ںیمضرحتریضرفامےتضںیہ:ض  2

أن  :قال: أخبرت ،قاال: حدثنا أبو أسامة، عن إسماعي  بن أبي خالد

ےھجمضربخضدیضیئگضہکض اامسلیعضنبضایبضاخدلضرفامےتضںیہضہکض.‘‘ العرش ياقوتة حمراء

 رعشضرسخضایوقتضےسضانبضوہاضےہ۔

‘‘علي الغفارلالعلو ل’’ اسضرواتیضوکضضlاحظفضذیبہض 

ںیمضلقنضرکےکض 3

ضہیضرواتیضاسضاتیعبضاامم. ‘‘ هذا ثابت عن هذا التابعي اإلمام’’ رفامےتضںیہ:ض

 اامسلیعضنبضایبضاخدلضےکضااستنبضےسضاثتبضےہ۔

                                                      

ـ  ماة المارمة،ت:حماد بن ،۴۱۵۵،رقم:۴۰۸ص:ديوان الضعفاء: 1  محمد األنصاري،ماتبة النهضة الحديثية

  . هـ۱۴۲۴الطبعة

ـ الرياض،الطبعة األولى ،۴۴،رقم:۴۱۴ص:العرش: 2 ـ .۱۴۱۲ت:محمد بن خليفة التميمي،ماتبة الرشد    ه

 ت:أبو محمد أشرف بن عبد المقصود،ماتبة أضواء السلفـ  الرياض،،۱۴۲،رقم:۴۱ص:العلو للعلي الغفار: 3

  . هـ۱۴۱۵األولى الطبعة



 مجنپ()ہصحض  ۱۵۲

 رواتیضاکضمکحقیقحتضاکضالخہصضاورض

ضlاحظفضاوبضاحمتض  ضlاحظفضانبضدعیض، اورضاحظفضlاحظفضدارضینطقض،

ےنضدنسضںیمضوموجدضراویضرمعوضنبضرجریضیلجبضےکضابرےضںیمضرجحضےکضضlذیبہض

ںیہ)ےسیج:ہیضوھجٹضوباتلضےہ،ضرتموکضادحلثی،ضمہتم،ضوا ،ضضدشدیضاافلظضاامعتسلضےئک

ضاورضاسضاخصضانترظضںیمضہکضہیضرمعوضنبضرجریضاسضرواتیض وکضانمریکضاالانسدضوانتمل(،

ذہلاضہیضرواتیضیسکضیھبضرطحضفعضضدشدیضےسضاخیلضےہ،ضیھبضلقنضرکےنضںیمضرفتمدض

 ےہ۔یکضاجبنضوسنمبضرکانضدر ِتسضںیہنضملسو هيلع هللا ىلص اےسضآپضاسضےئلںیہنضوہیتکس،ض

 

iI 

 

 

  



 ۱۵۵  مجنپ( )ہصح

 ربمنرواتیض

 .‘‘  الاريم إذا قدر عفا’’ :رواتی
 رکمیضبجضاقوبضاپاتیلضےہضوتضاعمفضرکداتیضےہ۔

 ضرقارضدایضےہ،ضاورضدحمنیثضےنضاےسضنمضڑھگتضرواتیضےکضاشمہہبضlمکح:ضااممضیقہیبض

 یکضاجبنضملسو هيلع هللا ىلص آپضاےسضانضےکضوقلضرپضاامتعدضایکضےہ،ضذہلاضیکضاکیضامجتعضےنض

  ۔ےہںیہنضرکانضدر ِتسضوسنمبض

 rرواتیضرطبقیضرضحتضاوبرہری ض قضےسضوقنملضںیہ:ہیضرواتیضدوضرط

 رواتیضرطبقیضنسحضرمالسًض 

 rرواتیضرطبقیضرضحتضاوبرہری ض

‘‘شعب اإليمان’’ ےنضضlااممضیقہیبض

ںیمضبسضےسضےلہپضا ینضلصتمضدنسوںضض 1

 ںیہ:ضےکضہیضاوقالضرختجیضےئک l اورضایفسنضوثری lاوبفیسضزادہض ےس

سيف الزاهد يقول: ما أحب أن يلي حسابنا غير اهلل ال يأبعن ’’ 

رفامےتضںیہضہکضےھجمضہیضابتضضlاوبفیسضزادہض. ‘‘عز وج , ألن الاريم يجاوز

 رضرکداتیضےہ۔ضریماضاسحبضےل،ضویکہکنضرکمیضدرزگدنسپضںیہنضہکضاہللضےکضالعو ضوکیئ

 ,ما أحب أن حسابي جع  إلى والدي: سفيان الثوري عن ’’ 

ض.‘‘ربي خير لي من والدي ضوثری ضضlایفسن ضےہضہک ںیمضہیضےسضوقنمل

دنسپںیہنضرکاتضہکضریماضاسحبضریمےضوادلضوکضدےضدایضاجےئ،ضریماضربضریمےضوادلض

                                                      

ـ الرياض،الطبعة األولى۸۵۴،رقم:۱/۴۸۰شعب اإليمان:  1 ـ .۱۴۸۴،ت:عبد العلي عبد الحميد حامد،ماتبة الرشد   ه



 مجنپ()ہصحض  3۱۱

 ےکضاقمہلبضںیمضریمےضقحضںیمضزاید ضرتہبضےہ۔

وقد روي في معناه حديث ’’ رفامےتضںیہ:ضlاسضےکضدعبضااممضیقہیبض

فلم أجسر على نقله، ثم إني نقلته  عا،مسند لانه يشبه أن ياون موضو

 ‘‘وأنا أبرأ من عهده ،لشهرته بين المذكرين

ایسضومضمنضرپضلمتشمضاکیضدنسمضدحثیضیھبضوقنملضےہ،ضنکیلضہیضدحثیضنمض

،ضڑھگتضدحثیضےکضاشمہبضےہ،ضانچہچنضںیمضضاےسضلقنضرکےنضیکضضاسجرتضںیہنضرکات

رہشتضیکضوہجضےسضاےسضرھپضاسضےکضدعبضںیمضےنضذتریکضرکےنضواولںضےکضامنیبض

 اہیںضلقنضرکدای،ضاتمہضضںیمضاسضیکضذہمضداریضےسضربیضوہں۔

ےنضا ینضلصتمضدنسضےسضزریضثحبضرواتیضانضضlاسضےکضدعبضااممضیقہیبض

 : اافلظضےسضرختجیضیک

أخبرنا أبو عبد اهلل الحافظ في التاريخ، حدثنا أبو محمد ’’ 

زكريا الحسن بن محمد بن إسحاق األزهري، حدثنا محمد بن 

بي، حدثنا عبيد اهلل بن محمد التيمي، حدثنا أبي، عن عمه، عن الَالغَ

ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة 

قال:  ؟من يحاسب الخلق يوم القيامة !قال: قال أعرابي: يا رسول اهلل

 !قال: وكيف يا أعرابي ،قال: نجونا ورب الاعبة ،قال: اهللِِ ؟قال: اهلل ،اهلل

 . قال: ألن الاريم إذا قدر عفا

أخبرنا أبو الحسن بن علي بن محمد المقرئ اإلسفراييني بها، 

تفرد به  ،حدثنا الحسن بن محمد بن إسحاق، فذكره بإسناده نحوه



 3۱۲  مجنپ( )ہصح

بي الَبي، عن عبيد اهلل بن محمد ابن عائشة، والغَالَمحمد بن زكريا الغَ

 .‘‘متروك

ضایقتمضضrاوبرہری  ےسضوقنملضےہضہکضاکیضّدبوضےنضاہک،ضایضروسلضاہلل!ضروزم

ض ضاسضےنضوپاھچضہکضاہللملسو هيلع هللا ىلص آپولخمقضاکضاسحبضوکنضےلضاگ، ضاہلل،  ،ضےنضرفامای:

ضےنض ےنرفامای:اہلل،ملسو هيلع هللا ىلص آپض ضلمّدبو ایگ،ضضاہکضہکضربضہبعکضیکضمسق!ضںیمہضاکٹھچرا

ضاقوبضاپاتیلضویکہکنضرکمیضبجض:ےنضرفامای:ضاےضّدبو!ضو ضےسیک؟ضاسضےنضاہکملسو هيلع هللا ىلص آپض

 ےہضوتضاعمفضرکداتیضےہ۔ض

 ھ(ےنض43۱)اوتملیفضlاحظفضدبعضاکلملضنبضدمحمضنبضدبعضاہللضنبضرشبان

‘‘ األمالي’’

ںیمضہیضرواتیضرختجیضیکضےہ،ضدوونںضدنسںیضدنسضںیمضوموجدضراویضدمحمض 1

َ یبضرپضآرکضکرتشکضوہاجیتضںیہ۔

 

 نبضزرکایضغ

 رواتیضرپضاہمئضاکضالکم

ےنضاےسضنمضڑھگتضدحثیضےکضاشمہبضضlرضاکچضےہضہکضااممضیقہیبضےلہپضزگ

 رقارضدایضےہ۔

‘‘المقاصد الحسنة’’ ےنضضlاحظفضاخسویض

 lںیم،ضالمضیلعضاقریض 2

ض ‘‘المرفوعة األسرار’’ ےن

ضدعیبضےن ںیم، 3 ضانب ‘‘الطيب يزيتم’’ العہم

 ںیم، 4
                                                      

ـ الرياض،الطبعة األولى۴،رقم:۸۴األمالي:ص: 1 ـ .۱۴۱۲،ت:أبو عبدالرحمن عادل بن يوسف العزازي،دار الوطن   ه

ـ بيروت،الطبعة دار الاتابالخشت، ،ت:محمدعثمان۴99رقم:، ۵۰۵الحسنة: المقاصد 2  ـ .ه۱۴۰۵األولى العربي 

 . هـ۱۴9۱بيروت،الطبعة الصباغ،دار األمانة ـ محمدت:،۴۴۲رقم:،۸۵۵:األسرارالمرفوعة 3

 . هـ۱۴۰۲دار الاتب العلميةـ بيروت،الطبعة الثانية،99۱،رقم:۱۴۵تمييزالطيب من الخبيث: 4



 مجنپ()ہصحض  3۱۱

‘‘المطالب أسنى ’’ دروشیضاوحلتضےنضنبضدمحمضالعہمضدمحمض

ےکض lںیمضااممضیقہیبض 1

 وقلضضوکلقنضرکےنضرپضاافتکءضایکضےہ۔

 اکضالکم lالعہمضمجنضادلنیضرغّیض

‘‘يحسن إتقان ما’’ ےنضlالعہمضمجنضادلنیضرّغیض

 lںیمضااممضیقہیبض 2

 عن الحسن  في حسن الظن  قلت: نيا’’ ےکضوقلضوکضلقنضرکےنضےکضدعبضاھکلضےہ:

 رسول اهلل! من يحاسب الخلق+ فقال: يا  مرسال,قال: أتى أعرابي النبي

 .‘‘إذا اليأخذ حقه،,قال: أفلحت ورب الاعبة ،يوم القيامة؟ قال: اهلل

ض رختجیضایکضضےسضرمالسً ضlںیمضنسحض‘‘نسحضنظ’’ ےنضlانبضایبضادلاینض

ضایقتمضبسضملسو هيلع هللا ىلص اکیضّدبوضیبنضےہضہکض ضایضروسلضاہللض!روزم ےکضاپسضآرکضےنہکضاگل:

ضملسو هيلع هللا ىلص ےسضےلہپضریماضاسحبضوکنضےلضاگ،ضآپض
م
ےنضرفامای:ضاہلل،ضو ضّدبوضےنہکضاگل،ضرب

  ہبعکضیکضمسق!ںیمضاکایمبضوہایگ،ضویکہکنضو ضاےنپضقحضرپضرگتفضںیہنضرکات۔

َؤین
ج ل
ع

‘‘كشف الخفاء ’’ ےنضیھبضlالعہمض

ےکضضlںیمضااممضیقہیبض 3

 وقلضوکضلقنضرکےنضےکضدعبضالعہمضمجنضادلنیضرغّیضےکضوقلضوکضلقنضایکضےہ۔

 ےکضاسضرطقیضاکضذرکضآےگضآےئضاگ۔ضlرضحتضنسحض

ضrرواتیضرطبقیضاوبرہری ض َ یبضےکضابرےضض

 

یکضدنسضںیمضوموجدضراویضدمحمضنبضزرکایضغ

 ںیمضاہمئضراجلضےکضاوقال

اکضالکمضزگرضاکچضےہ،ضدرگیضاہمئضےکضاوقالضضlانضےکضابرےضںیمضااممضیقہیبض

 المہظحضرفامںیئ۔

                                                      

 . هـ۱۴۱۲ة األولىالطبع، دار الاتب العلمية ـ بيروت،۱۱۸۵،رقم:۸۸۴أسنى المطالب: 1
 . هـ۱۴۸۵ة األولىالطبع،دار الاتب العلمية ـ بيروت،۱۴۰۱،رقم:۴۸۴إتقان مايحسن:  2
 . هـ۱۴۵۱الطبعة،،ماتبة القدسى ـ القاهرة۱9۸۵،رقم:۱۱۰/ ۸كشف الخفاء: 3
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‘‘ ثقات’’ ےنضدمحمضنبضزرکایضالغیبضوکضضlاحظفضانبضابحن

ںیمضانضاافلظض 1

 يعتبر حديثه,،كان صاحب حاايات وأخبار ’’ ےسضذرکضایکضےہ،رفامےتضںیہ:ض

 .‘‘ألنه في روايته عن المجاهي  بعض المناكير ،إذا روى عن الثقات

اورضاسضیکضدحثیضاکضاابتعرضاسضوتقضایکض،ضہیضاکحایتضاورضربخںیضایبنضرکاتضاھت

ض ویکہکنضاسضیکضرواتیضںیمضاجملیہضےسضاجےئضاگضبجضہیضہقثضےسضرواتیضرکے،

 ضعبضانمریکضوقنملضںیہ۔

ض 2‘‘نوالمتروكو الضعفاء’’  lااممضدارضینطقض  يضع’’ ںیمضرفامےتضںیہ:

 ہیضدحثیضڑھگاتضاھت۔ .‘‘الحديث

‘‘المغني’’ ےنضضlاحظفضذیبہض

‘‘الضعفاء ديوان’’ اور 3

ںیم،ضالعہمض 4

ض ضضlویسیط ض 5‘‘ذي ’’ےن ضضالعہمںیم،اور ضرعاق تنزيه ’’ ےنضlانب

‘‘الشريعة

 ےکضوقلضوکضلقنضرکےنضرپضاافتکءضایکضےہ۔ضlںیمضااممضدارضینطقض 6

ض ‘‘الحبير التلخيص’’ ےنlاحظفضانبضرجحضالقسعینض

ضںیمضدمحمضنبضزرکای 7

َ یبضوکض

 

 اہکضےہ۔‘‘فیعضضدجاًضض’’ غ

                                                      

 . هـ۱۴9۴الطبعةاألولى، الدكنحيدر آباد ـ  دائرة المعارف العثمانية،9/۱۵۴الثقات: 1

ـ الرياض،الطبعة األولى،ت:موفق بن عبد اهلل،۴۲۴رقم:،۴۵۰الضعفاءوالمتروكون:ص: 2 ـ .۱۴۰۴ماتبة المعارف   ه

 . ،ت:نور الدين عتر،إدارة إحياء التراث اإلسالمي ـ قطر۵۵۱۸،رقم:۸/۱9۵المغني: 3

 ماتبة النهضة الحديثيةـ  ماة المارمة،،ت:حماد بن محمداالنصاري،۴۴۱۸،رقم:۴۵۱ديوان الضعفاء:ص: 4

 . هـ۱۴۲۴الطبعة

 . هـ۱۴۴۸،ت:زياد النقشبندي األثري،الطبعة األولى۴۱۴،رقم:۱9۴ٍذي  الآللئ: ص: 5

ـ .۱۴99الطبعة األولى ،ـ بيروت العلمية الغماري،دارالاتب  اهلل ،ت:عبد۱۱۲،رقم:۱۰۵/ ۱:تنزيه الشريعة 6  ه

ـ بيروت،الطبعة األولىأحمد وت:عادل ،۴/۲۴تلخيص الحبير: 7 ـ .۱۴۱9علي محمد معوض،دارالاتب العلمية    ه
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 رمالسً  lرواتیضرطبقیضنسحض

انضاافلظضںیمض 1‘‘هللبا ظنالحسن ’’ ےنضlاےسضاحظفضانبضایبضادلاینض

 ےسضرختجیضایکضےہ:

حدثنا أبو الحسن البصري أحمد بن عبد اهلل، حدثنا سليمان ’’ 

 بن نوح، عن يونس، عن الحسن، قال: أتى أعرابي النبي صلى اهلل عليه وسلم

 ،من يحاسب الخلق يوم القيامة؟ قال: اهلل عز وج  !فقال: يا رسول اهلل

وربما قال: إذا ال يأخذ  ،إذا يترك حقه! قال: أفلحت ورب الاعبة

 .‘‘حقه

ض ضایضروسلضاہللض!روزمضملسو هيلع هللا ىلص یبنضاکیضّدبوےنض یکضدختمضںیمضاحرضضوہضرکاہک:

ضآپض ضاہللضملسو هيلع هللا ىلص ایقتمضولخمقضاکضبسضےسضےلہپضاسحبضوکنضےلضاگ، ےنضرفامای:

ضہبعکضیکضمسق
م
قحضضایمبضوہایگ،ضویکہکنضو ض)اہلل(اانپ!ضںیمضاکزعولج،ضّدبوضےنہکضاگل،ضرب

 رھپضوتضو ض)اہلل(ضاانپضقحضہنضےلضاگ۔ امتضرپضہیضاافلظضںیہ:ضعبضاقم۔وھچھضداتیضےہ

 دنسضےکضراویںضےکضاحالترواتیضرطبقیضنسحضرمالسًضضیکض

 بو الحسن البصرى أحمد بن عبداهللأ 

ضاتمہضاسضہقبطضںیمضاوبانیسحلضادمحضنبضدبعاہللض ضرتہمجضںیہنضلمضاکس، انضاک

فیحصتض ‘‘انیسحل’’ ظفلض،ضنکممضےہضہک(ضاکیضہقثضراویضےہھ۱4۲یض)اوتملیفیرص

 وہایگوہ،ضواہللضاملع۔ ‘‘انسحل’’ ےسض

                                                      

 . هـ۱۴۰۲ة األولىالطبع،ت:مخلص محمد،دار طيبةـ الرياض،۸۵،رقم:۴9ظن بااهلل:الحسن  1
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 سليمان بن نوح 

انضاکضرتہمجضیھبضںیہنضلمضاکس،ضاہتبلضاسضہقبطضںیمضاسملضنبضونحضاوبدیعسضاطعرض

ضاوبانیسحلضادمحضنبضدبعاہللض( ھ۱۱۱)اوتملیفضدعب ضابال ضنجضےسضدرج راویضےہ،

یرصیضرواتیضلقنضرکےتضںیہ،ضاورضہیضاسملضنبضونح،ضویسنضنبضدیبعضنبضدانیرضےسض

ضااحللصضنکممضےہضہکضاہیںض ضےہ، ضذرکضآےگضآراہ  رواتیضلقنضرکےتضںیہضسجضاک

 ایگضوہ،ضواہللضاملع۔ضوہ‘‘ امیلسن’’ دبتلیضوہضرک‘‘ اسمل’’

ضض ضےکضابرےضںیمضاحظفضانبضرجح ضنبضونح ‘‘تقريبال’’  lاسمل

ںیمضض 1

 .‘‘صدوق، له أوهام’’ رفامےتضںیہ:

ضنبضونحضےکضابرےضںیمضدرگیضاہمئضےکضاوقال تهذيب ’’ ذلیضںیمضاسمل

‘‘التهذيب

 ےسضےھکلضاجںیئضےگ: 2

ضانبضl،ضاحظفضانبضابحنضl،ضاحظفضاسیجضlاحظفضاوبزرہعض

 

،ضاحف

ےنضاسملضنبضونحضیکضوتقیثضیکضےہ،ضاہتبلضاحظفضییحیضضl،ضاحظفضانبضاقعنضlاشنیہ

ضض,‘‘ليس بشيء’’ ےنضlنبضنیعمض  ےنضضlاورضااممضدارضینطقضlااممضاسنیئض

ض,‘‘ليس بالقوي’’ ضاحظفضانبضدعی عنده غرائب ’’ رفامےتضںیہ:ضlاہکضےہ،

رفامےتضںیہضہکضضlاحظفضرمعضوضنبضیلعض .‘‘وأفراد وأحاديثه محتملة متقاربة

ریضضانہکضےہضہکضھجمضےسضویسنضاورضزجںیمضےنضییحیضنبضدیعسضےسضاہکضہکضاسملضنبضونحضاک

،ضییحیضےنضمگضوہیئگضںیھت،ضرھپضہیضدوونںضاتکںیبضےھجمضاچسیلضاسلضدعبضںیلمضیکضاتکںیب

 . ‘‘وما بأس بذلك’’ وجابضںیمضرفامای:
                                                      

 . هـ۱۴۱۱الطبعة الثالثة،سوريا عوامة،دار الرشد ـ ت:محمد،۸۱۲۵،رقم:۸۸۴تقريب التهذيب:  1

 . هـ۱۴۸۵الهند،الطبعة األولى ـ، دائرة المعارف ۲۱۴رقم: ،۴۴۴/ ۴:تهذيب التهذيب  2
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 يونس 

ےسضلقنضرکےنضواولںضںیمضویسنضنبضدیبعضنبضضlرضحتضنسحضیرصیض

ضاورضانضےسضاسملضنبض ضہیضدانیرضرواتیضرکےتضںیہ،ضاسیجضہکضزگدانیرضںیہ، رضایگضےہ،

 ۔ضدیبعضنبضدانیرضوہشمرضہقثضراویضےہویسنضنبض

 رواتیضاکضمکحقیقحتضاکضالخہصضاورض

ےنضرواتیضوکضنمضڑھگتضدحثیضےکضاشمہبضرقارضدایضےہ،ضضlااممضیقہیبض 

ضنبضدمحمض،ضالعہمضدمحمl،العہمضانبضدعیبضl،ضالمضیلعضاقریضlاخسویضضاورضاحظف

ضاسضےئلضlےنضااممضیقہیبضضlدروشیضاوحلتض اسضضےکضوقلضرپضاامتعدضایکضےہ،

   ۔یکضاجبنضوسنمبضرکانضدر ِتسضںیہنضےہملسو هيلع هللا ىلص آپضرواتیضوکض

 

iI 
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 رواتیضربمن

 .‘‘مرحبا بالقائلين عدال مرحبا بالصالة وأهال: ’’رواتی:اذانضنسضرک
 ۔ضڑپےنھضرپضسیبضالھکضایکینں،سیبضالھکضانگ ضاعمفضاورضسیبضالھکضدراجتضدنلب

 یکضاجبنضوسنمبضرکانضنمضڑھگتضےہ،ضاتمہضوہشمرضملسو هيلع هللا ىلص وکضآپمکح:ضذموکر ضداعض

ےکضاطمقبضرضحتضامثعنضضوقل
r
منضاملکتضاکضانہکضوقنملضےسضاذانضےکضوتقضض رصفضا

رضحتضامثعنضضےہ،ضسجضںیمضذموکر ضوثابضوموجدضںیہنضےہ،ضاسضےئل
r
ےکضااستنبضض

 ےسضاےسضایبنضرکان،ضلمعضرکانضدر ِتسضےہ۔

 ہیضرواتیضدوضرطحضےسضرمویضےہ:ض

 اکضوقلضrرضحتضامثعنض  رموفعضرطقی 

 رھپضرموفعضرطقیضیھبضدوضدنسوںضےسضرمویضےہ:ض

 ومیسضنبضاربامیہضرموزمیضاکضرطقی  امہمضنبضملسمضزادہضوکیفضاکضرطقیض 

 اکضوقل(ملسو هيلع هللا ىلص آپض)رموفعضرطقیضاکرواتیض

 رواتیضرطبقیضامہمضنبضملسمضزادہضوکیف 

 ےنضرختجیضایکضےہ،ضالمہظحضوہ:ضlاےسضااممضدیملیض

قاال: أخبرنا أبو طاهر  ،الديلمي: أخبرنا أبي وحمد بن نصر ’’ 

حدثنا عبد الرحمن بن عمر بن  ،يارِبَذْوْأحمد بن عبد الرحمن الرُ

حدثنا القاسم بن  ،حدثنا علي بن إبراهيم الارخي ،إبراهيم المؤدب

حدثنا سليمان بن  ،حدثنا يوسف بن يعقوب بن إسحاق ،أبي صالح
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عن علي  ،عن أبيه ،عن جعفر بن محمد ،حدثنا همام بن مسلم ،الربيع

رفعه: من سمع المنادي بالصالة فقال: مرحبا بالقائلين عدال مرحبا 

سيئة كتب اهلل له ألفي ألف حسنة ومحا عنه ألفي ألف ,،بالصالة وأهال

‘‘ورفع له ألفي ألف درجة

1 .  

ےنضاراشدضرفامای:وجضصخشضملسو هيلع هللا ىلص پضےسضوقنملضےہضہکضآضrرضحتضیلعض

ضنسضرکضہیضےہکضاگ: ضآواز ضےکضانمدیضیک مَرْحَبًا  مَرْحَبًا بِالْقَائِلِينَ عَدْلًا،’’ امنز

ضسیبضالھکضانگ ض‘‘بِالصَّلَاةِ وَأَهْلًا ،اہللضاعتیلضاےسضسیبضالھکضایکینںضاطعرکںیضےگ،

 اعمفضرکںیضےگ،ضاورضسیبضالھکضدراجتضدنلبضرکںیضےگ۔

 رواتیضرپضاہمئضاکضالکم

 اکضوقلضlاحظفضانبضرجحضالقسعینض

‘‘لسان الميزان’’ lاحظفضانبضرجحضالقسعینض

 ںیمضرفامےتںیہ: 2

والمتن  ،والنهدي تقدم، ومحمد والد جعفر لم يدرك عليا’’  

وليس فيه ذكر الثواب  ،وإنما يروى ذلك عن عثمان من فعله ،باط 

 .‘‘واهلل أعلم ،المذكور

 rدہنیضاکضذرکضےلہپضزگرضاکچضےہ،ضدنسضںیمضوموجدضرفعجضےکضوادلضدمحمضےنضیلعض

                                                      

 ـ الرياض،الطبعة ماتبة المعارف،رامز خالد حاج حسنت:۴۴۵،رقم:۱/۴۰۸المصنوعة: الآللئانظر ذي   1

 . هـ۱۴۴۱ىاألول

 الطبعة،سالميةـ بيروتبو غدة،ماتبة المطبوعات اإلأ،ت:عبدالفتاح  ۲۸۴9،رقم:۲/۴۴۴لسان الميزان: 2

 . هـ۱۴۸۴األولى
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ےکضلعفضےکضوطرضرپضوقنملضضrوکضںیہنضاپایضےہ،ضہیضنتمضابلطضےہ،یہیضلمعضامثعنض

 یکضاکحتیضںیمضذموکرضوثابضاکضوکیئضذرکضںیہنضےہ،ضواہللضاملع۔ضrےہ،ضاورضامثعنض

 یکضاکحتیضآےگضآضریہضےہ۔ضrرضحتضامثعنضضونٹ:

 اکضالکمضlااممضویسیطض

‘‘الآللئذي  ’’  lااممضویسیطض

 ںیمضلقنضرواتیضےکضدعبضرفامےتضںیہ: 1

ويروي  ،كان يسرق الحديث ،آفته همام بن مسلم ،موضوع’’ 

,وقد ،وسليمان الراوي عنه ضعيف ،عن الثقات ما ليس مِن حديثهم

 .‘‘حام ابن الجوزي بوضعه ،تقدم لهما حديث في الطهارة

ہیضدحثیضنمضڑھگتضےہ،ضاسضدحثیضیکضدنسضاکضراویضامہمضنبضملسمضآتفض

ضاورضہقثضولوگںضےکضااستنبضےسضایسیضااحدثیض ضہیضرسۂقضدحثیضںیمضالتبماھت، ےہ،

،ضاورضامہمضےسضلقنضرکےنضواالضاھتضوجضانضیکضااحدثیضںیمضےسضںیہنضوہںیتلقنضرکاتض

رضیکچضےہ،سجضیکضاکیضدحثیضزگامیلسنضفیعضضےہ،ضاورضاہطرتضںیمضانضدوونںض

 اکضمکحضاگلایضےہ۔ضنمضڑھگتضوہےنضےنضضlرپضانبضوجزیض

‘‘تنزيه الشريعة ےکضالکمضرپضالعہمضانبضرعاقضےنضlویسیطضضاحظف

2 

ؤیَن
ج ل
ع

‘‘ف الخفاءكش’’ ےنضضlضںیمضاورضالعہمض

 ںیمضاامتعدضایکضےہ۔ض  3

                                                      

ـ .۱۴۴۱ى األولـ الرياض،الطبعة  ماتبة المعارف،رامز خالد حاج حسنت:۴۴۵،رقم:۱/۴۰۸الآللئ:ذي   1  ه

 دار الاتب العلميةـ  بيروت،،عبداهلل محمد الصديق،ت:عبد الوهاب عبد اللطيف،۱۰۴،رقم:۸/۱۱۴تنزيه الشريعة: 2

 . هـ۱۴۰۱الطبعة الثانية

 . هـ۱۴۵۱،الطعبةالقاهرةـ  ماتبة القدسي،۸۵۰۴،رقم:۸۵۴/ ۸:شف الخفاءك 3
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 اکضوقلضlالعہمضینٹپض

‘‘تذكرة الموضوعات’’ ےنضضlالعہمضینٹپض

ںیمضاےسضنمضڑھگتضض 1

‘‘الفوائد المجموعة’’ ےنضضlالعہمضوشاکینضاہکضےہ،اور

ںیمضانضےکضالکمضرپض 2

 اامتعدضایکضےہ۔

 اکضالکمضlالمیلعضاقریض

ض ‘‘ المصنوع’’ ےن lالمیلعضاقری

‘‘المرفوعة األسرار’’ اور 3

ضںیم 4

 اےسضےبضالصضاہکضضےہ۔

ض ی  
ی
ج

‘‘ اللؤلؤالمرصوع’’ ےنضضlالعہمضاقؤ

ض 5 ضlںیمضالمضیلعضاقری

 ےکضوقلضوکضلقنضرکےنضرپضاافتکءضایکضےہ۔

 امہمضنبضملسمضزادہضوکیفضضےکضابرےضںیمضاہمئضراجلضےکضاوقالراویضدنسضںیمضوموجدض

ض ‘‘المجروحين’’  lاحظفضانبضابحن

ض 6 كان ممن  ’’ںیمضےتھکلضںیہ:

ويروي عن الثقات ما ليس من أحاديثهم  ،يسرق الحديث ويحدث به

على قلة معرفته بصناعة الحديث، فلما فحش ذلك منه وكثر في 

 .‘‘روايته بط  االحتجاج به
                                                      

    . هـ۱۴۴۴األولى الطبعةبيروت، ـ إحياء التراث العربي،۴۵ص:تذكرة الموضوعات: 1

 ،ـ بيروت الاتب العلمية ي المعلمي،داريت:عبد الرحمن بن يح،۸۸رقم:،۸۱ص:الفوائدالمجموعة: 2

 . هـ۱۴۱۵الطبعة

ـ ۱۴9۲الطبعةحلب، ـ اإلسالمية  المطبوعات غدة،ماتب أبو الفتاح عبد:،ت۴۴۱رقم:،۱۲۵ص::المصنوع 3  .ه

 . هـ۱۴9۱،الطبعةبيروت الصباغ،دار األمانة ـ محمدت:،۴9۵رقم:،۴۴۴ص:األسرارالمرفوعة: 4

ـ بيروت،الطبعة األولى ئت:فواز أحمد زمرلي،دار البشا،۸۲۴لؤلؤالمرصوع:ص:ال 5 ـ .۱۴۱۵ر اإلسالمية   ه
 . هـ۱۴۱۸دارالمعرفةـ بيروت،الطبعة،زايد إبراهيمت:محمود،۴/9۵المجروحين: 6



 3۲۲  مجنپ( )ہصح

ہیضانضولوگںضںیمضےسضےہضوجضرسہقٔضدحثیضرکےکضاےسضایبنضرکےتضےھت،ضاورض

ایسیضااحدثیضلقنضرکاتضےہضوجضانضیکضااحدثیضںیمضہیضہقثضولوگںضےکضااستنبضےسض

ضدحثیضیکضںیہنضوہںیت ضیھبضےہضہک(اےسضانصتعم ض)ہی ضاسضےکضاسھتضاسھت ،

رعمتفضمکضےہ،ضبجضہیضارمضاسضںیمضتہبضزاید ضےہضاورضاسضیکضااحدثیضںیمضرثکتض

 ےسضوموجدضےہوتضاسضےسضااجتحجضابلطضےہ۔

‘‘ميزان االعتدال’’ ےنضlاحظفضذیبہ

المغني في ’’ ںیمضاورض 1
‘‘الضعفاء

ےکضالکمضرپضاافتکءضایکضےہ،زینضاحظفضانبضضlںیمضاحظفضانبضابحنض 2

‘‘الضعفاء والمتروكين’’ ےنیھبضlوجزیض

ےکضضlںیمضاحظفضانبضابحنض 3

 الکمضرپضاامتعدضایکضےہ۔

‘‘العل  الواردة’’ ےنضlااممضدارضینطق

 ‘‘متروك’’ ںیمضامہمضنبضملسمضوکض 4

 اہکضےہ۔

ضlاحظفضبیطخضدغبادیض ‘‘تاريخ بغداد’’ ےنضامہمضنبضملسمضوکضض

  ںیم 5
 اہکضےہ۔ ‘‘مجهول’’

زمی 
َ
 رواتیضرطبقیضومیسضنبضاربامیہضرمو

‘‘تاريخ بغداد’’   lاحظفضبیطخضدغبادیض

 ںیمضرفامےتضںیہ: 6

                                                      

 . بيروتـ  المعرفة ت:علي محمد البجاوي،دار،9۸۵۱،رقم:۴/۴۰۲ميزان االعتدال: 1

 . نور الدين عترت:،۵۴۵۵،رقم:۱/۴۱۸:المغني في الضعفاء 2

 العلميةـ بيروت، الطبعة:أبو الفداءعبد اهلل القاضي،دار الاتب ،ت۴۵۱۵،رقم:۴/۱۴۲لضعفاءوالمتروكين:ا 3

 . هـ۱۴۰۵األولى

ـ .۱۴۱۸،الطبعة األولى الرياضـ دار طيبة،محفوظ الرحمن زين اهلل السلفيت:،۱۴۸۲،رقم:۲/۱۰۴:العل  الواردة 4  ه

  . هـ۱۴۸۸ـ بيروت،الطبعة األولى دار الغرب اإلسالمي،ت:بشارعواد معروف،۱/۴۴۸تاريخ بغداد: 5

ـ .۱۴۸۸ـ بيروت،الطبعة األولى  دار الغرب اإلسالميت:بشارعواد معروف،،۵9۴۴،رقم:۱۵/۸9تاريخ بغداد: 6   ه
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حدثنا محمد بن أحمد بن رزق إمالء، قال: حدثنا عثمان بن ’’ 

أحمد الدقاق، قال: حدثنا محمد بن خلف بن عبد السالم المروزي، 

قال: حدثنا موسى بن إبراهيم المروزي، قال: حدثنا موسى بن جعفر، 

عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: من قال 

: مرحبا بالقائلين عدال، مرحبا بالصالة حين يسمع المؤذن يؤذن

ألف سيئة، ورفع وأهال، كتب اهلل له ألفي ألف حسنة، ومحا عنه ألفي 

 .‘‘له ألفي ألف درجة

ضنُسضرکضہیضےہک:ملسو هيلع هللا ىلص آپض ضآواز ضہکضوجضصخشضؤمذنضیک ضرفامای   ےنضاراشد
سیبضضاہللضاعتیلضاسضےکےئل .‘‘‘مَرْحَبًا بِالصَّلَاةِ وَأَهْلًا مَرْحَبًا بِالْقَائِلِينَ عَدْلًا،’’

الھکضایکینںضےتھکلضںیہ،ضاورضاسضیکضسیبضالھکضرباایئںضاٹمدےتیضںیہ،ضاورضاسضےکضسیبض

 الھکضدرےجضدنلبضرفامےتضںیہ۔

زمیضےکضابرےضںیمضاہمئضراجلضےکضاوقال
َ
 اوبرمعانضومیسضنبضاربامیہضرمو

سألت يحيى بن معين ’’ رفامےتضںیہ:ضضlالعہمضدبعااخلقلضنبضوصنمرض

فقلت:  ،وسى بن إبراهيم، فقال لي: صاحب إبراهيم بن سعدعن م

من كثرت : حديث جابر يقال: ذاك كذاب، فقلت له: إنه يرونعم، ف

‘‘صالته باللي ، فقال: كذب وكذب الذي يرويه بالاوفة

1. 

ےسضومیسضنبضاربامیہضےکضابرےضںیمضوپاھچضوتضضlںیمضےنضییحیضنبضنیعم

ضییحیضنبض ضاہں، ضیج ضںیمضےنضاہک! ضاسیھت؟ ضاربامیہضنبضدعسضاک  اوہنںضےنضےھجمضاہک:

                                                      

ـ .۱۴۸۸ـ بيروت،الطبعة األولى  دار الغرب اإلسالميت:بشارعواد معروف،،۵9۴۴،رقم:۱۵/۸9تاريخ بغداد: 1  ه
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ضrےنضاہکضہکضہیضوھجاٹضےہ،ضںیمضےنضانضےسضاہکضہکضو ضہیضدحثیضاجربضضlنیعمض

ض ضl،ضییحیضنبضنیعمض‘‘سجضیکضراتضیکضامنزںیضزاید ضوہںضیگ’’ ےسضلقنضرکاتضےہ:

ضہکضاسضےنضہیضوھجٹضاہکضےہ،ضاورضوجضو ضوکہفضںیمضلقنضرکاتضاھتضو ضیھبضوھجٹضےنضاہک

 ےہ۔

زمیضوکضضlاحظفضدارضینطقض
َ
اہکضےہ‘‘ متروك’’ ےنضومیسضنبضاربامیہضرمو

1
 ۔

اہکضےہ‘‘منار الحديث’’ ےنضاےسضضlاحظفضیلیقعض

 ۔ 2

‘‘المغني’’  lاحظفضذیبہض

3
 قلت أحاديثه موضوعات’’ ںیمضرفامےتضںیہ:ض 

اسضیکض.‘‘وله في الفضائ  من الموضوعات ،ذكره العقيلي وابن عدي

ےنضذرکضایکضےہ،ضاورضضlاورضانبضدعیض lااحدثیضنمضڑھگتضںیہ،ضاےسضیلیقع

 اسضیکضاضفلئضےکضاببضںیمضنمضڑھگتضرواایتضںیہ۔

 اکضوموقفضرطقی  rرضحتضامثعنض 

‘‘مصنف’’  lاحظفضانبضایبضہبیشض

 ںیمضرختجیضرفامےتضںیہ: 4

حدثنا أبو بار قال: نا عبدة بن سليمان، عن سعيد، عن قتادة، ’’  

كما يقول في التشهد والتابير  :أن عثمان، كان إذا سمع المؤذن يقول

كله، فإذا قال: حي على الصالة، قال: ما شاء اهلل، وال حول وال قوة إال 
                                                      

  ـ .ه۱۴۸۸ـ بيروت،الطبعة األولى  دار الغرب اإلسالميت:بشارعواد معروف،،۵9۴۴،رقم:۱۵/۸9تاريخ بغداد: 1

 الطبعة األولى،بيروت ةـمين قلعجي،دار الاتب العلميت:عبد المعطي أ،۱۴۴۲،رقم:۸/۱۵۵:ضعفاءالابيرال 2

 . هـ۱۴۰۴

 . الدين عتر ،ت:نور۵۴۴۵،رقم:۸/۵۲۸المغني في الضعفاء: 3

 . هـ۱۴۰9الطبعة األولى،دارالتاج ـ بيروت،كمال يوسف الحوت،ت:۸۴۵۵،رقم:۱/۸۰۵مصنف: 4
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وبالصالة  باهلل، وإذا قال: قد قامت الصالة، قال: مرحبا بالقائلين عدال

 .‘‘مرحبا وأهال، ثم ينهض إلى الصالة

ض  بجضؤمذنضیکضآوازضےتنسضوتضدہشتضضrےسضوقنملضےہضہکضامثعنضضlاتقد 

ضاورضبجضؤمذنضیحضیلعض وریبکتضےکضامتمضاملکتضاےسیضیہضےتہکضےسیجضؤمذنضاتہکضاھت،

ضامثعنض ضاتہکضوت ضبجضؤمذنض rاالصلۃ ضاور ضابہللضےتہک، ضاال ضاہللضوالوحلضوالوقۃ اماشء

ةِ بِالصَّالَ وَعَداْلً مَرْحَبًا بِالْقَائِلِينَ ’’ ہیضےتہک: rدقاقتمضاولصلۃضاتہکضوتضامثعنض

 اھٹضرکضرشتفیضےلضاجےت۔ضاسضےکضدعبضامنزضےکےئل ،‘‘وَأَهْالً مَرْحَبًا

ضضاامم  ‘‘المعجم الابير’’ ےنضیھبضضlربطاین

ںیمضاسضیکضرختجیضیکض 1

 رپضکرتشکضوہضاجیتضںیہ۔  lےہ،ضدوونںضدنسںیضاتقد ض

‘‘مجمع الزوائد’’  lاحظفضیمثیہض

ںیمضرواتیضلقنضرکےنضےکضدعبضض 2

 .‘‘في الابير، وقتادة لم يسمع من عثمان رواه الطبراني’’ رفامےتضںیہ:

اکضضlںیمضرختجیضایکضےہ،ضاورض)دنسےکضراوی(اتقد ‘‘ریبک’’ےنضlاےسضربطاینض

 ےسضامسعضںیہنضےہ۔ضrامثعنض

‘‘المعجم الابير’’ واحضضرےہضہکضامہضونٹ:

 ںیمضاافلظضہیضںیہ: 3

كان إذا جاءه من يؤذنه بالصالة، قال: مرحبا بالقائلين عدال،  ’’ 

االطعضدےنیضضےکضاپسضامنزضےکضےئلضrبجضامثعن.‘‘وبالصالة مرحبا وأهال

 .‘‘ةِ مَرْحَبًاوَأَهْالًبِالصَّال وَ بِالْقَائِلِينَ عَداْلًرْحَبًا مَ ’’:واالضآاتضوتضآپضرفامےت
                                                      

 . القاهرة ـة ابن تيميبة ،ماتالسلفي عبد المجيد ،ت:حمدي۱۸9رقم:، ۲۴/ ۱الابير: المعجم 1

 . هـ۱۴۱۴الطبعةـ بيروت، الفار دار محمد درويش،عبد اهلل،ت:۱9۱9رقم:،۱۰۵/ ۸:مجمع الزوائد 2

 . القاهرة ـ ةابن تيميبة ،ماتالسلفي عبد المجيد ،ت:حمدي۱۸9رقم:، ۱/۲۴الابير: المعجم 3
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 قیقحتضاکضالخہصضاورضرواتیضاکضمکح

رکانضنمض یکضاجبنضوسنمبملسو هيلع هللا ىلص زگرضیکچضےہضہکضذموکر ضداعضوکضآپلیصفتض

ےسضاذانضےکضوتقضضr ،ضاتمہضوہشمرضوقلضےکضاطمقبضرضحتضامثعنڑھگتضےہ

اسضسجضںیمضذموکر ضوثابضوموجدضںیہنضےہ،ضنضاملکتضاکضانہکضوقنملضےہ،ضام رصفض

 ےکضااستنبضےسضاےسضایبنضرکان،ضلمعضرکانضدر ِتسضےہ۔ضrرضحتضامثعنضضےئل

 

iI 
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 رواتیضربمن

 رواتی:ضاگانضےننسضواولںضوکضآرختضںیمضرواحنیینضینعیضالہضتنجضےکض

 رقاءضوکضےننسضیکضااجزتضںیہنضوہیگ۔

 ایبنضںیہنضرکےتکس۔،ضدشدیضفیعضمکح:

 دصمررواتیضاکض

‘‘نوادراألصول’’  lرتذمیضمیکحض

 ںیمضےتھکلضںیہ:  1

حدثنا الفض  بن محمد، قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن  ’’ 

ي، قال: حدثنا عبد المجيد بن عبيد، عن حماد بن ابِيَرْيوسف الفِ

عمرو، عن زيد بن رفيع، عن سه  من ولد أبي موسى، عن أبيه، عن 

قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه  أبي موسى األشعري رضي اهلل عنه،

وسلم: من استمع إلى صوت غناء، لم يؤذن له أن يستمع الروحانيين 

 .‘‘قال: قراء أه  الجنة !في الجنة، فقي : وما الروحانيون يا رسول اهلل

ےنضاراشدضملسو هيلع هللا ىلص پضرواتیضرکےتضںیہ:آضrرضحتضاوبومیسضارعشیض

ضوکضانسضوتضاسضوک یکضضتنجضںیمضرواحنیینضوکضےننسضرفامای:سجضصخشضےنضاگےنضیکضآواز

ض ضوپاھچضایگضہکضایروسلضاہلل!ااجزتضہن ضآپضرواحنیینوہیگ، ضنضںیہ، ےنضملسو هيلع هللا ىلص ضوک

  ۔اراشدضرفامای:ضالہضتنجضےکضرقاء

                                                      

 . هـ۱۴۴۱،ت:توفيق محمود تاله،دار النوادرـ بيروت،الطبعة األولى۵9۵،رقم:۴/۸۲۵:األصولنوادر  1
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 دنسضںیمضوموجدضراویضاوباامسلیعضامحدضنبضرمعوضیبیصنضےکضابرےضںیمضاہمئضراجلضےکضاوقال

‘‘التاريخ الابير’’ ےنضضlااممضاخبریض

منار ’’ ضامحدضنبضرمعضووکضںیم 1

 اہکضےہ۔ض‘‘الحديث

‘‘ليس بشيء’’ ےتھکلضںیہ:ضضضlاحظفضییحیضنبضنیعمض

2 . 

ضییحیضنبضنیعمض ضاحظف ضرپ ممن ’’ رفامےتضںیہ:ضlاکیضدورسےضاقمم

ہیضانضولوگںضںیمضےہوجضوھجٹضوبےتلںیہضاورض. 3 ‘‘ويضع الحديث ،ياذب

 ۔ضدحثیضڑھگےتںیہ

ضاوبضاحمتض ‘‘والتعدي  الجرح’’ےنضضlاامم

ضوکضضںیم 4 ضنبضرمعو  منار’’ امحد

 اہکضےہ۔‘‘الحديث، ضعيف الحديث جدا

‘‘واهي الحديث’’ ےنضامحدضوکضlاحظفضاوبزرہعض

 اہکضےہ۔ 5

ضضlاحظفضاربامیہضنبضوقعیبضوجزاجینض لم  ،كان ياذب ’’ رفامےتضںیہ:

‘‘يدع للحليم في نفسه منه هاجسا

 ۔‘‘۔۔۔ضوباتلضاھتوھجٹضہیض’’  . 6

                                                      

ـ .۱۴۸9الطبعة الثانيةبيروت،ـ دار الاتب العلميةت:مصطفى عبد القادر أحمد عطا،،۱۱۴،رقم:۴/۴۸:التاريخ الابير 1  ه

 . هـ۱۴۱۸دار المعرفةـ بيروت،الطبعة،زايد إبراهيمت:محمود ،۱/۸۵۸المجروحين: 2

ت:محمد أنس مصطفى الحسن،الرسالة العلمية ـ بيروت،الطبعة ،۴۱۵،رقم ۴/۱۸الاام  في الضعفاء: 3

 . هـ۱۴۴۴األولى

 . هـ۱۴۴۴الطبعة األولى،بيروت ـدار الاتب العلمية،۵۴۴،رقم:۴/۱۴۴الجرح والتعدي : 4

 . هـ۱۴۴۴األولىالطبعة ،بيروت ـدار الاتب العلمية،۵۴۴،رقم:۴/۱۴۴الجرح والتعدي : 5

 باكستان،ـ ،ت:عبد العليم عبد العظيم البستوي،حديث أكادميـ  فيص  آباد ۴۸۵،رقم:۴۰۵ص:احوال الرجال: 6

   . هـ۱۴۱۱الطبعة األولى
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ض ‘‘متروك الحديث’’ ےنضاےسضضlااممضاسنیئض

1
 اہکضےہ۔ 

‘‘المجروحين’’ امحدضنبضرمعضےکضابرےضںیمض  lاحظفضانبضابحنض

ضںیم 2

ال  ،بن كاسباروى عنه  ،يضع الحديث وضعا على الثقات’’ ےتھکلضںیہ:

 .‘‘تح  كتابة حديثه إال على جهة التعجب

اکبسضےنضانضےسضہیضہقثضولوگںضےکضااستنبضےسضااحدثیضڑھگاتضےہ،انبض

 رواتیضیکضےہ،ضانضیکضدحثیضوطبرضبجعتضیہضیھکلضاجےئضیگ۔

ضدعی ضانب ‘‘الاام ’’ l احظف

3
ض  ضںیم ضںیہ: وحماد بن ’’ رفامےت

وعامة حديثه ما ال يتابعه أحد من الثقات  ،عمرو هذا له أحاديث

تضیکضاقثتضںیمضاسضامحدضنبضرمعوضیکضااحدثیضںیہ،اعمضوطرضرپضانضیکضرواای.‘‘عليه

 وکیئضیھبضاتمتعبضںیہنضرکات۔ےسض

ض ضادمحاحظف ضضlاحمکاوب ض3۲۲)اوتملیف ضوک ليس  حديثه’’ھ(ےنامحد

‘‘بالقائم

 اہکضےہ۔ 4

يروي عن جماعة من ’’ رفامےتضںیہ: lاشینوپریاحمکضاوبضدبعضاہللضااممض

ہیضاقثتضیکضاکیضامجتعض. 5 ‘‘أحاديث موضوعة وهو ساقط بمرة الثقات

                                                      

كمال يوسف الحوت،مؤسسة الاتب الثقافية ت:بوران الضناوي و،۱۴۲، رقم:۲۴:ص:والمتروكينالضعفاء  1

 . ـه۱۴۰۵الطبعة األولى ـ بيروت،

 . هـ۱۴۱۸دار المعرفةـ بيروت،الطبعة،زايد إبراهيمت:محمود ،۱/۸۵۸المجروحين: 2

 األولى ت:محمد أنس مصطفى الحسن،الرسالة العلميةـ  بيروت،الطبعة،۴۱۵،رقم:۴/۱۸الاام  في الضعفاء: 3

 ..هـ۱۴۴۴

ـ  ۸۴۱،رقم:۱/۱۵۴األسامي والانى: 4  القاهرة،الطبعة،ت:أبي عمر محمد بن علي األزهري،الفاروق الحديثية

   . هـ۱۴۴۵ األولى

   . ـ حلب سالميةبو غدة،ماتبة المطبوعات اإلأ،ت:عبدالفتاح ۸۴۴۱،رقم:۴/۸۴۵لسان الميزان: 5
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 ےہ۔‘‘اسطقضرمبةض’’ ےکضااستنبضےسضنمضڑھگتضااحدثیضلقنضرکاتضےہ،اورضہیض

 ،يروي عن الثقات بالمناكير’’ رفامےتضںیہ:ضضlاحظفضاوبضمیعنضااہبصینض

‘‘ال شيء

 ہیضہقثضولوگںضےکضااستنبضےسضانمریکضالاتضےہ،ضہیضالیشءضےہ۔ض. 1

ض ضیلع ضنب ضصفحضرمعو ضاوب ضضlاحظف حماد بن عمرو ’’ رفامےتضںیہ:

‘‘النصيبي متروك الحديث، ضعيف جدا، منار الحديث

2 . 

ضضlاحظفضانبضاجرود   ںیہ:ضےکضابرےضںیمضہیضاافلظضاامعتسلضےئکےنضامحد

‘‘ال يدري ما الحديث ،ال شيء شبهُ ،منار الحديث’’

3 . 

ض ضاوبدیعسضاقنش ضںیہ:ضlاحظف ضرفامےت ضںیم ضابرے ضےک يروي ’’ ان

‘‘الموضوعات عن الثقات

ااستنبضضےسضنمضڑھگتضرواایتضہیضاقثتضےکض. 4

 لقنضرکاتضےہ۔

ض. 5‘‘أجمع أه  النق  أنه متروك’’ رفامےتضںیہ:ضضضlاحظفضاسیجض الہض

 وہےنضرپضاامجعضایکضےہ۔ض‘‘ رتموک’’ لقنضےنضاسضےکض

ض ضضlالعہمضاغصین  ،وهو عند أئمة الحديث متروك’’ رفامےتضںیہ:

‘‘كذاب

 ہیضدحمنیثضےکضزندکیضرتموک،ضوھجاٹضےہ۔. 6

                                                      

 ،ت:محمد حسن محمد حسن إسماعي ،دار الاتب العلمية۵۸،رقم:۱/۵۴المسند المستخرج على صحيح مسلم: 1

   .هـ۱۴۱۴ـ بيروت،الطبعة األولى

ـ بيروت،الطبعة األولى ،ت:بشار عواد معروف،دار الغرب اإل۴۸۰۲،رقم:9/۱۵تاريخ بغداد: 2 ـ .۱۴۸۸سالمي     ه

   . ـ حلب سالميةبو غدة،ماتبة المطبوعات اإلأ،ت:عبدالفتاح ۸۴۴۱،رقم:۴/۸۴۵لسان الميزان: 3

   . ـ حلب سالميةبو غدة،ماتبة المطبوعات اإلأ،ت:عبدالفتاح ۸۴۴۱،رقم:۴/۸۴۵لسان الميزان: 4

ـ  بو الفداء عبد اهلل القاضي،دار الاتب العلميةأ ،ت:۱۰۰۰،رقم:۱/۸۴۴:انظر الضعفاء والمتروكين البن الجوزي 5

 . هـ۱۴۰۵الطبعة األولى بيروت،

 . هـ۱۴۰۱،ت:نجم عبد الرحمن خلف،دار نافع،الطبعة األولى۸۲الموضوعات للصغاني:ص: 6
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‘‘ديوان الضعفاء’’  lاحظفضذیبہض

ض 1 ںیمضامحدضنبضرمعوضےکضابرےضںیمض

‘‘المقتنى في سرد الانى’’ زینض. ‘‘متروك الحديث’’ رفامےتضںیہ:ض

ںیمض 2

 .‘‘ واه’’ رفامےتضںیہ:ض

‘‘كان يضع الحديث ’’ رفامےتضںیہ:ضضlاحظفضانبضرجحضالقسعینض 

ہیضض. 3

 دحثیضڑھگاتضاھت۔

ضضlالعہمضضویسیطض  حماد بن عمرو النصيبي كذاب ’’ رفامےتضںیہ:

‘‘مشهور بالوضع ،وضاع

ضدحثیض. 4 ضاور ضواضع ضیبیصنضوھجاٹ، ضنبضرمعو امحد

 ڑھگےنضںیمضوہشمرضےہ۔

‘‘تنزيه الشريعة’’ ےنضlالعہمضانبضرعاقض 

ںیمضامحدضنبضرمعوضیبیصنض 5

 یکضرہف ِتسضںیمضامشرضایکضےہ۔ونیمہتمضوکضواضنیعض

 اکضمکحضرواتیقیقحتضاکضالخہصضاورض

آپضامحدضنبضرمعوضےکضابرےضںیمضاہمئضیکضدشدیضرجحضاکضاشمدہ ضرکےکچضںیہ،ض 

ضدایےہ، ضرقار ضدحثیضڑھگےنضواال ضیبیصنضوک ضنبضرمعو ضےنضامحد ضاہمئضراجل  دتعمہب

ضدیعس احظفضاوب،lااممضاحمکض،l،احظفضانبضابحنlاحظفضییحیضنبضنیعمےسیج:

                                                      

 ـ ماة،الحديثية اتبة النهضة منصاري،،ت:حماد بن محمد األ۱۱۸۵،رقم:۱۰۱ص:ديوان الضعفاء: 1

 . هـ۱۴۲۴الطبعة

 ـ المدينة المنورة،المجلس العلمي ،ت:محمد صالح عبد العزيز مراد،۴۱9،رقم:۱/۴9المقتنى في سرد الانى: 2

 . هـ۱۴۰۲الطبعة

 . هـ۱۴۸9،الطبعة الثانيةبيروت ابن كثير ـ ت:حمدي عبد المجيد السلفي،دار،۱/۸۵۰:نتائج األفاار 3

ـ ۱۴۴۱،الطبعة األولىالرياض ـ ت:رامز خالد حاج حسن،ماتبة المعارف،۱۱۸ص::الزيادات على الموضوعات 4  .ه

ـ .۱۴۰۱الطبعة الثانية،بيروت  ـالعلمية  ،ت:عبد الوهاب عبد اللطيف،دار الاتب۵۵،رقم:۱/۵۵الشريعة: تنزيه 5  ه
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ضlاحظفضانبضرجحضالقسعینض ،lاقنشض ،زیندرگیضاہمئضےنضlالعہمضویسیطض،

یھبضدشدیضرجحضیہضیکضےہ،انچہچنضاسضاخصضانترظضںیمضہکضامحدضنبضرمعوضیبیصنضاسض

ض ضہیضرواتیض ،ےہیھبضرواتیضوکضلقنضرکےنضںیمضرفتمد یسکضیھبضرطحضفعضضضذہلا

یکضاجبنضوسنمبضرکانضملسو هيلع هللا ىلص اےسضروسلضضاسضےئلدشدیضےسضاخیلضںیہنضر ضیتکس،

 در ِتسضںیہنضےہ۔

 

 

iI 
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 ربمنضرواتی

 اکضدودھضڑھچاےنضےکضوفراًضدعبضہیضاملکتضانہک:ضملسو هيلع هللا ىلصرواتی:ضآپض

 .كبر كبيرا، والحمد هلل كثيرا، وسبحان اهلل بارة و أصيالأاهلل 

 ایبنضںیہنضرکضےتکس۔،ضمکح:ضدشدیضفیعض

 رواتیضاکضدصمر

‘‘دالئ  النبوة’’ ےنضضlااممضیقہیبض 

 rںیمضےلہپضرضحتضدبعضاہللضنبضرفعجض 1

ض دعسہیےکضرطقیضےسضرضحتضہمیلحض ضض وکضوگدضںیمضےنیلضاکضوہشمرضملسو هيلع هللا ىلصآپضاک

 ایک،ضرھپضرفامےتضںیہ: ہصقضرختجیض

ابي بإسناده عن ابن لَقلت: وقد روى محمد بن زكريا الغَ’’  

عباس، عن حليمة، هذه القصة بزيادات كثيرة، وهي لي مسموعة، إال 

فاالقتصار على ما هو معروف ,هذا متهم ]بالوضع[ا أن محمد بن زكري

 واهلل أعلم. ،أه  المغازي أولىعند 

ثم إني استخرت اهلل تعالى في إيرادها، فوقعت الخيرة على 

 .‘‘إلحاقه بما تقدمه من نق  أه  المغازي، لشهرته بين المذكورين

َ یبضےنضا ینضدنسضےکضاسھتضرضحتضدبعضاہللضنبضابعسض َ

 

دمحمضنبضزرکایضغ
q
ض

ضےکضضےسضاورضاوہنںضےنضرضحتضہمیلحض ےکضااستنبضےسضتہبضےسضااضوفںض

اسھتضہیضہصقضلقنضایکضےہ،ضاورضہیضرواتیضریمیضلصتمضدنسضےسضینسضوہیئضےہ،ضدنسض

                                                      

 . بيروتقلعجي،دار الاتب العلمية ـ  ،ت:عبد المعطي۱/۱۴9دالئ  النبوة: 1
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ںیمضوموجدضدمحمضنبضزرکایضہیضمہتمضابولعضضےہ،ضانچہچنضاسضرپضاافتکءضرکانضوجضالہضاغمزیض

ےکضاہںضرعموفضےہض)ینعیضاسہقبضدبعاہللضنبضرفعجضےکضرطقیضےس،ضااضوفںضےکض

 (اویلضےہ،ضواہللضاملع۔ریغبضہصق

َ یبضیکضدنسضےسضرھپضںیمضےنضاےسضااضےفضےکضاسھت)ینعیضدمحمضنبضزرک

 

ایضغ

لقنضرکےنضاکضااختسر ضایک،ضوتضریخضاسضںیمضھجمسضآیئضہکضاسہقبضالہضاغمزیضوقنملضہصق(

ضویکہکنضہیضااضیفضابعراتضیھبض یکضرواتیضےکضاسھتضاےسضیھبضاشلمضرکدایضاجےئ،

 ںیہ۔ضاںیہنضےکضدرایمنضوہشمر

 رختجیضرفامےتضںیہ:lاسضےکضدعبضااممضیقہیبض

قال: حدثنا  ،محمد بن عبد اهلل الحافظ أخبرنا أبو عبد اهلل’’ 
قال: حدثنا محمد  ،أبو بارمحمد بن عبد اهلل بن يوسف العماني

ي، حدثنا يعقوب بن جعفر بن سليمان بن علي بن ابِلَبن زكريا الغَ
عن أبيه سليمان بن علي، عن  ن عباس، قال: حدثني أبي،عبد اهلل ب

علي بن عبد اهلل بن عباس، عن عبد اهلل بن عباس، قال: كانت  أبيه
 أرضعت النبي صلى اهلل عليه وسلمحليمة بنت أبي ذؤيب التي 

م، تال أنها لما فطمت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم تحدث
يقول: اهلل أكبر كبيرا،  سمعته ,قالت: سمعته يقول كالما عجيبا

 .‘‘ .... والحمد هلل كثيرا، وسبحان اهلل بارة وأصيال

رضحتضدبعضاہللضنبضابعسض’’ 
q
ہمیلحضتنبضایبضذؤبیضسجض: رفامےتضںیہض

ےنضدودھضملسو هيلع هللا ىلص وکضدودھضالپایضضےہایبنضرکیتضںیہضہکضبجضروسلضاہللضملسو هيلع هللا ىلص ےنضیبنض
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 ملسو هيلع هللا ىلصہمیلحضرفامیتضںیہضںیمضےنضاکیضبیجعضالکمضانس،ضآپرضحتضایپضوتضھچکضالکمضرفامای،ض

 ۔‘‘...واصيال ةبار اهلل وسبحان كثيرا، حمد هللوال كبيرا، كبرأ اهللرفامرےہضےھت:ض

‘‘تاريخ دمشق’’ ےنضضlاحظفضانبضاسعرکض

ےکضضlںیمضااممضیقہیبض 1

 رطقیضےسضاسضیکضرختجیضیکضےہ۔

 رواتیضرپضاہمئضاکضالکم

 اکضوقل lااممضیقہیبض

ضدمحمضنبض lااممضیقہیبض  ضاکچضےہضہکضرواتیضیکضدنسضںیمضوموجد اکضوقلضزگر

َ یبضدحثیضڑھگےنضںیمضمہتمضےہ،ضزینضااممضیقہیبض

 

ےنضیھبضرصفضالہضضlزرکایضغ

 اغمزیضےکضامنیبضاسضرواتیضوکضوہشمرضوہےنضیکضوہجضےسضلقنضرکدایضےہ۔

 اکضالکم lاحظفضانبضاسعرکض

وفيه  ،ريب جداهذا حديث غ’’ آپضرختجیضمضرواتیضےکضدعبضےتھکلضںیہ:ض

ويعقوب بن جعفر غير مشهور في  ،ألفاظ ركياة ال تشبه الصواب

والمحفوظ من حديث حليمة ما تقدم قب  من رواية عبد اهلل  ،الرواية

‘‘بن جعفر

2 . 

ضاسضںیمضرکیکضاافلظضںیہضوجضدریگتسضےکض  ضاور ضےہ، ہیضدحثیضرغبیضدجاً

ضاورضرواتیضںیمضوموجدضراویضوقعیبضنبضرفعجضرواتیضںیمضریغضاشمہہب ضںیہنضںیہ،

                                                      

 . هـ۱۴۱۵،ت:محب الدين أبي سعيد عمربن غرامة،دار الفارـ بيروت،الطبعة۴/۴۴۴تاريخ دمشق: 1

 . هـ۱۴۱۵،ت:محب الدين أبي سعيد عمربن غرامة،دار الفارـ بيروت،الطبعة۴/۴۴9تاريخ دمشق: 2
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ضوہشمرضےہ،ضاورضہمیلحض رضاکچضےہ،ضںیمضوفحمظضرطقیضو ضےہضوجضےلہپضزگضیکضدحثیض

 یکضرواتی۔ضضrینعیضدبعضاہللضنبضرفعج

َ یبضےکضابرےضںیمضاہمئضراجلضےکضاوقال

 

 دنسضںیمضوموجدضراویضدمحمضنبضزرکایضغ

اکضالکمضزگرضاکچضےہ،ضدرگیضاہمئضےکضاوقالضضlانضےکضابرےضںیمضااممضیقہیبض

 المہظحضرفامںیئ۔

َ یبضوکضضlاحظفضانبضابحن َ

 

‘‘ثقات’’ ےنضدمحمضنبضزرکایضغ

ںیمضانضاافلظض 1

يعتبر حديثه إذا روى عن  ،كان صاحب حاايات وأخبار ’’ : ےسضذرکضایکضےہ

 .‘‘ألنه في روايته عن المجاهي  بعض المناكير ،الثقات

اورضاسضیکضدحثیضاکضاابتعرضاسضوتقضایکض،ضہیضاکحایتضاورضربخںیضایبنضرکاتضاھت

اجےئضاگضبجضہیضہقثضےسضرواتیضرکے،ضویکہکنضاسضیکضرواتیضںیمضاجملیہضےسض

 ضعبضانمریکضوقنملضںیہ۔

ض 2‘‘نوالضعفاء والمتروك’’  lااممضدارضینطقض  يضع’’ ںیمضرفامےتضںیہ:

 ہیضدحثیضڑھگاتضاھت۔ .‘‘الحديث

‘‘المغني’’ ےنضضlاحظفضذیبہض

‘‘ ديوان الضعفاء’’ اور 3

 ںیم،ضالعہم 4

                                                      

 . هـ۱۴9۴األولى الطبعة،حيدر آباد الدكنـ  دائرة المعارف العثمانية،9/۱۵۴الثقات: 1

ـ الرياض،الطبعة األولى،ت:موفق بن عبد اهلل،۴۲۴رقم:،۴۵۰الضعفاءوالمتروكون:ص: 2 ـ .۱۴۰۴ماتبة المعارف   ه

 . ،ت:نور الدين عتر،إدارة إحياء التراث اإلسالمي ـ قطر۵۵۱۸،رقم:۸/۱9۵المغني: 3

 المارمة،نصاري،ماتبة النهضة الحديثيةـ  ماة ،ت:حماد بن محمداأل۴۴۱۸،رقم:۴۵۱ديوان الضعفاء:ص: 4

 . هـ۱۴۲۴الطبعة
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‘‘تنزيه الشريعة’’ ےنضضlانبضرعاقضضالعہمںیم،اورض 1‘‘ ذي ’’ ےنضضlویسیطض

2 

 ےکضوقلضوکضلقنضرکےنضرپضاافتکءضایکضےہ۔ضlںیمضااممضدارضینطقض

ض ض ضانبضرجحضالقسعین ‘‘الحبير التلخيص’’ ےنlاحظف

ںیمضدمحمضنبض 3

َ یبضوکضفیعضضدجاًضضاہکضےہ۔

 

 زرکایضغ

 رواتیضاکضمکح

ضدشدیضیکضاجبنضواحضضااشر ضضlااممضیقہیبض  ےنضاسضرواتیضےکضفعضم

 یکضاجبنضوسنمبضرکانضدر ِتسضںیہنضےہ۔ملسو هيلع هللا ىلص ،اسضےئلاےسضضآپرفامایضےہ

 

iI 

  

                                                      

 . هـ۱۴۴۸،ت:زياد النقشبندي األثري،الطبعة األولى۴۱۴،رقم:۱9۴ٍذي  الآللئ: ص: 1

ـ .۱۴99الطبعة األولى ،ـ بيروت العلمية الغماري،دار الاتب  اهلل ،ت:عبد۱۱۲،رقم:۱۰۵/ ۱:تنزيه الشريعة 2  ه

ـ بيروت،الطبعة األولى وعلي محمد معوض،دار الاتب ت:عادل أحمد، ۴/۲۴تلخيص الحبير: 3 ـ .۱۴۱9العلمية    ه
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 ربمنضرواتی

 مسبضاہللضیکضمیمضادمحلضیکضالمضےکضاسھتضالمضرکضآرخضکتضڑپےنھض رواتی:

 تضاکضانلمرپضاچرضااعنام

 مکح:ضنمضڑھگت

 رواتیضاکضدصمر

ض 

ی

ْ
م

ی

ل

ْ

ی
َ
ضُطر ضاوبرکبضادمحضنبضیلعضنبضنیسحضنبضزرکای ضرواتیضالعہمضوصیف ہی

ض) ‘‘مسلسالتأحاديث ’’ ھ(یکض4۵۲یفاوتملارعملوفضابنبضزرہاء

ںیمضانض 1

 رختجیضیکضیئگضےہ:اافلظضےکضاسھتض

، قال: باهلل أبو عبد اهلل بن خَمِيْسالقاضي اإلمام الشيخ حدثنا ’’ 

ي، وقال: باهلل العظيم، لقد حدثنا ثِيْثِيْرَالعظيم، لقد حدثنا شيخنا الطُ

 ، في جامع المنصور،يْوِرَالرئيس أبو بار الفض  بن محمد الااتب الهَ

مائة، قدم علينا حاجا، في جمادى اآلخرة، سنة أربع وستين وأربع 

وقال: باهلل العظيم، لقد حدثنا الشيخ اإلمام أبو بار محمد بن علي 

 ]كذا في األص [ ورهرالشافعي، من لفظه، با ]كذا في األص [ اشيسال

وقال: باهلل العظيم، لقد حدثنا عبد اهلل المعروف بأبي ,،من بالد الهندِ

ا الشيخ اإلمام أبو بار نصر السرخسي، وقال: باهلل العظيم، لقد حدثن

محمد بن الفض ، وقال: باهلل العظيم، لقد حدثنا أبو عبد اهلل محمد بن 

علي بن يحيى الوراق الفقيه، وقال: باهلل العظيم، لقد حدثني محمد بن 
                                                      

 مخطوط .،۴ص: مسلسالت:أحاديث  1
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يونس الطوي  الفقيه، وقال: باهلل العظيم، لقد حدثني محمد بن الحسن 

حدثني موسى بن عيسى، وقال:  العلوي الزاهد، وقال: باهلل العظيم، لقد

بالبصرة، وقال: باهلل العظيم، , يجفباهلل العظيم، لقد حدثني أبو بار الرا

، فقال: باهلل العظيم، لقد حدثني يْاِمَرْلقد حدثني عمار بن موسى البَ

أنس بن مالك، وقال: باهلل العظيم، لقد حدثني علي بن أبي طالب، 

 و بار رضي اهلل عنه، وقال: باهلل العظيم،وقال: باهلل العظيم، لقد حدثني أب

لقد حدثني المصطفى صلى اهلل عليه وسلم، وقال: باهلل العظيم، لقد 

حدثني جبري ، وقال: باهلل العظيم، لقد حدثني مياائي  عليه السالم، 

قال اهلل :,وقال ،وقال: باهلل العظيم، لقد حدثني إسرافي  عليه السالم

بعزتي وجاللي، وجودي وكرمي، من قرأ:  !تعالى: يا إسرافي تبارك و

شهدوا أبسم اهلل الرحمن الرحيم متصلة بفاتحة الاتاب مرة واحدة، 

 السيئات، هأني قد غفرت له، وقبلت منه الحسنات، وتجاوزت عن ىعل

وال أحرق لسانه في النار، وأجيره من عذاب القبر، وعذاب النار، 

 .‘‘قب  األنبياء واألولياءوعذاب القيامة، والفزع األكبر، ويلقاني 

ضایکض  ضابہللضامیظعلضںیمہضایبن سضےتہکضںیہضہک
ل
نْ مم
َ

 

خ

ضدبعضاہللضنبض خیشضاقیضضاوب

ضےن،ضاورضو ضےتہکضںیہضہکضابہللضامیظعلضںیمہضایبنضایکضاوبرکبضلضفضنبض

ی

ْ
م

ی

ل

ْ

ی
َ
امہرےضخیشضُطر

ومیضےنضاجعمضوصنمرضںیمضامجدیضاآلرخ ضنسض
َ
ر َ
 
ضو ضامہرےضض4۲4دمحمضاکبتضہ ھضںیم،

 ضےتہکضںیہضہکضابہللضامیظعلضںیمہضایبنضایکضخیشضاوبرکبضاپسضجحضےکےئلضآےئےھت،ضاورضو

البدضدنہضاکضاکیضدمحمنبضیلعضاسیشضاشیعفضےنضاےنپضانضاافلظضےساقممضرکوہرںیمضوجض
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و ضےتہکضںیہضہکضابہللضامیظعلضںیمہضایبنضایکضدبعضاہللضےنضوجضانرصضرسیسخضضرہشضےہ،ضاور

ضںیمہضایبنضایکضخیشضاوبرکبضدمحمضےکانمضےسضرعموفضںیہ،ضاورضو ضےتہکضںیہضہکضابہللضامیظعل

نبضلضفضےن،ضاورضو ضےتہکضںیہضہکضابہللضامیظعلضےھجمضایبنضایکضاوبضدبعضاہللضدمحمضنبضیلعضنبض

ییحیضوراقضہیقفضےن،ضاورضو ضےتہکضںیہضہکضابہللضامیظعلضںیمہضایبنضایکضدمحمضنبضویسنضوطلیض

ضنبضنسحضولعیضزادہضےن،ضاورضہیقفضےن،ضاورضو ضےتہکضںیہضہکضابہللضامیظعلضےھجمضایبنضایکضدمحم

و ضےتہکضںیہضہکضابہللضامیظعلضےھجمضایبنضایکضومیسضنبضیسیعضےن،ضاورضو ضےتہکضںیہضہکضابہللض

یضےنضیرص ضںیمامیظعلضےھجمضایبنضایکض

ج ف

،ضاورضو ضےتہکضںیہضہکضابہللضامیظعلضےھجمضاوبرکبضرا

میضےن،ضاورضو ضےتہکضںیہضہکضابہلل
ک
َ
م

ضامیظعلضےھجمضایبنضایکضاسنضنبضایبنضایکضامعرضنبضومیسضرَبل

ضrےن،ضاورضو ضرفامےتضںیہضہکضابہللضامیظعلضےھجمضایبنضایکیلعضنبضایبضاطبلضضrامکلض

ےن،ضاورضو ضضrےن،ضاورضو ضرفامےتضںیہضہکضابہللضامیظعلضےھجمضایبنضایکضرضحتضاوبرکبض

 ےن:ملسو هيلع هللا ىلصیفطصمضرفامےتضںیہضہکضابہللضامیظعلضےھجمضایبنضایکضدمحمض

ضاورضe ہکضابہللضامیظعلضےھجمضایبنضایکضربجلیرفامےتضںیہضملسو هيلع هللا ىلص آپ  ےن،

 eےن،ضاورضاکیملیئضضeرفامےتضںیہضہکضابہللضامیظعلضےھجمضایبنضایکضاکیملیئضضeربجلیض

: ےتہکضںیہ eےن،ضاورضارسالیفضضeرفامےتضںیہضہکضابہللضامیظعلضےھجمضایبنضایکضارسالیفض

وجدضورکمضیکض،ضوالجلضاہللضابترکضواعتیلضےنضاراشدضرفامای:ضاےضارسالیف!ضریمیضزعت

ضسجضصخشضےنمسبضاہللضارلنمحضارلمیحضوسر ضٔافہحتضےکضاسھتضالمضرکضاکیضرمہبتض مسق!

ضہکضںیمضاسضیکضششخبضرکضدوںضاگ،ضاورضاسضیکض ڑپ ی،ضوتضمتضولگضاسضابتضےکضوگا ضروہض

ایکینںضوبقلضرکوںضاگ،ضاورضاسضےکضانگوہںضےسضدرزگرضرکوںضاگ،ضاورضاسضیکضزابنضوکض

اورضڑبےض،ضؤںضاگ،ضاورضاےسضربقضاورضمنہجضاورضایقتمضےکضباابضےسآگضںیمضںیہنضالج

 اورضاوایلءضےسضےلہپضھجمضےسضےلمضاگ۔ Eدردانکضدنضضےسضاچبؤںضاگ،ضاورضو ضاایبنءض
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 ضعبضدرگیضاصمدر

‘‘كتاب المسلسالت ’’ ےنضضlاحظفضانبضوجزی 

ںیمضا ینضلصتمض 1

 ھ(ےنض۲۲۵)اوتملیفضضlدنسضےس،ضاحظفضاوبااقلمسضدمحمضنبضدبعضاولادحضاغیقفضادنیسلض

‘‘كتاب لمحات األنوار ونفحات األزهار’’

ںیم،ضزینضالعہمضاوبضاضیفلضدمحمض 2

سل ت۲4۲۲یفضاوتملاینیسضنبضدمحمضیسیعضافداینضیکمض)
سل
م

العجالة في ’’ ھ(ےنضا ینض

‘‘أحاديث المسلسلة

ےسضا ینضلصتمضدنسضےسضالعہمضاوبرکبضادمحضنبضیلعضںیمضا 3

                                                      

 مخطوط .،9:ص:كتاب المسلسالت 1
 ر اإلسالميةـ  بيروت،الطبعةئت:رفعت فوزي عبد المطلب،دار البشا،۵۴۱،رقم:۵۱۵:ص:كتاب لمحات األنوار 2

 . هـ۱۴۱۲األولى
 . هـ۱۴۰۵البصائر ـ دمشق،الطبعة الثانية،دار ۴،رقم:۱۴مسلسلة:ص:أحاديث الالعجالة في  3

 العہمضاوبضاضیفلضدمحمضاینیسضنبضدمحمضیسیعضافداینضیکمضیکضدنسضالمہظحضوہ:
وهما عن السيد  ،لقد أخبرني به الشيخ محمد عبد الباقي اللانوي والشيخ عمر بن حمدان المحرسي’’

وزاد اللانوي عن صالح بن عبد  ،عن عبد الغني ابن أبي سعيد الدهلوي ،علي بن ظاهر الوتري المدني
 ،عن محمد عابد السندي ،وعبد الغني الدهلوي ،ي بروايتهسِلُابُرَعن أبي المحاسن الطَ ،اهلل السناري الماي

 ،يانِرَوْي الاُدِرْعن البرهان إبراهيم بن حسن الاُ ،عن أبيه ،عن يوسف بن محمد بن عالء الدين المزجاجي
 عن وجيه ،عن صبغة اهلل ،عن أبي المواهب أحمد بن علي الشناوي ،ياشِشَالقُ دعن الصفي أحمد بن محم

 عن الشمس ،اليوَرَهْعن أبيه العالء أحمد بن محمد النَ ،اليوَرَهْعن القطب محمد بن أحمد النَ ،يوِلَالدين العَ
 ،عن العفيف عبد اهلل بن محمد الماي ،عن أم هانئ سبطة الفخر القاضي ،محمد بن عبد الرحمن السخاوي

عن اإلمام الشرف أبي سعد عبد  ،عن أبي الحسن علي بن هبة اهلل بن سالمة ،يرِبَعن الرضي أبي أحمد الطَ
 ،خميس عن القاضي أبي عبد اهلل الحسين بن نصر بن محمد بن ،يلِصِوْاهلل بن محمد بن أبي عصرون المَ
 عن اإلمام أبي ،يوِرَعن أبي بار الفض  بن محمد الااتب الهَ ،يثِيْثِيْرَالطُعن الفقيه أبي بار أحمد بن علي 

عن أبي بار محمد بن  ،عن أبي نصر زهير بن الحسن المعروف بالسرخسي ،بار محمد بن علي الشاشي
عن  ،عن أبي محمد الحسن بن يونس الطوي  ،عن أبي عبد اهلل محمد بن علي بن يحيى الوراق ،الفض 

قائال  ،ياِمَرْالبَ عن عمار بن موسى ،الراجفي عن أبي بار ،عن موسى بن عيسى ،يوِلَأنس العَمحمد بن 
العظيم لقد حدثني أنس  هللبا :قال ،ياِمَرْالبَ ك  واحد منهم باهلل العظيم لقد حدثني أو أخبرني فالن إلى

الراوي هنا عن أنس هو عمار بن موسى البرماي ال عمار بن ياسر  :قال الشمس ابن الطيب. .... بن مالك
كذا هو ابن موسى البرماي فيما رأيته بخط الشيخ محيي الدين بن  :فإنه قال ،كما في كالم ابن حجر

وهاذا هو  ،وكذا هو في مسلسالت ابن أبي عصرون في ما رأيته في نسخة صحيحة ،عربي في فتوحاته
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ضےکضرطقیضےسضرختجیضایکضےہ۔

ی

ْ
م

ی

ل

ْ

ی
َ
 ُطر

‘‘الفتوحات الماية’’ العہمضاوبرکبضانبضارعلیبضےنضیھبض

ںیمضابلکلضمتخمض 1

 ’’ اتکبضرپض

ی

ما ی
مس

 

خ

ضںیمضاسضرواتیضیکضرختجیضیکضےہ،اورضالعہم‘‘ اابلبضاوملیفضنیتسضوض

ضlاوبرکبضانبضارعلیبض  lےکضرطقیضےسضالعہمضدمحمضنبضادمحضنبضدیعسضیفنحضیکمضض

‘‘ في مسلسالت ابن عقيلة الفوائد الجليلة’’ ھ(ےنض۲۲۵۱)اوتملیفض

ںیمض 2

اوبرکبضلضفضنبضدمحمضاکبتضاسضیکضرختجیضیکضےہ،ضامتمضدنسںیضدنسضںیمضوموجدضراویض

 کرتشکضوہاجیتضںیہ۔ضرہویضرپضآرک

 رواتیضرپضاہمئضاکضالکم

 اکضوقلض lینیعضاحظفضدبرضادلنی

‘‘عمدة القاري’’ lدبرضادلنیضینیعضاحظف

 ںیمضرفامےتضںیہ: 3

                                                                                                          

داود  :ثم رأيت في لسان الميزان نقال عن الذهبي ،النسخة التي عليها خطه في مسلسالت السخاوي في
ال يح   ،كتبنا النسخة عن عمار بن عبد المجيد عنه :قال ابن حبان ،بن عفان عن أنس بنسخة موضوعة

 .انتهى ،ذكره إال على سبي  القدح

فالراوي عن داود بن عفان الراوي عن أنس هو عمار بن عبد المجيد ال ابن موسى وأما  :قال ابن الطيب

حدث عنه ابن  ،عمار عن أنس قال البخاري فيه نظر: عمار عن أنس فقد قال في لسان الميزان عن الذهبي

ي  وعنه حميد الطو ،قال وفي ثقات ابن حبان عمار المزني عن أنس ،أبي زكرياء انتهى كالم الذهبي

فظهر أن عمارا الراوي عن أنس ليس بمنحصر في ابن  :قال ابن الطيب ،فلعله هذا انتهى كالم ابن حجر

ومقتضى هذه الصيغة أن ياون ممن  ،فجاز أن ياون ابن موسى هو الذي قال فيه البخاري فيه نظر ،ياسر

فال يتأتى الحام  ،حبانولهذا جوز ابن حجر أن ياون هو المزني الذي وثقه ابن  ،يخرج حديثه لالعتبار

 .‘‘واهلل أعلم ،وال الجزم بالرفع كما هو ظاهر

 هـ .۱۴۸۰،ت:أحمد شمس الدين،دارالاتب العلمية ـ بيروت،الطبعة األولى۲/۴۰۴الفتوحات الماية: 1

ـ بيروت،الطبعة األولى ئت:محمد رضا القهوجي،دار البشا،۱۴۸:ص:الفوائد الجليلة 2 ـ .۱۴۸۱ر اإلسالمية   ه
 . دار الفار،۵/۸9۰:القاري عمدة 3
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فأخرجه  ،وأما حديث أبي بار الصديق رضي اهلل تعالى عنه’’  

الحافظ أبو القاسم الغافقي األندلسي في كتابه المسلس  بسند فيه 

عن جبري  عليه  ،عن النبي صلى اهلل عليه وسلم: أنه قال ،مجاهي 

عن رب العزة عز  ،عن إسرافي  عليه الصالة والسالم ،الصالة والسالم

من قرأ بسم اهلل الرحمن الرحيم متصلة بفاتحة الاتاب  :فقال ،وج 

 .‘‘وال يدل على إثبات الجهر ،ضعيف :قلت. في صالته غفرت ذنوبه

ض  ض ضوجضرضحتضاوبرکبضدصقی ضرواتیضےہضاےسضاحظفضاوبااقلمسض rاور یک

ےنضایسیضدنسضےکضاسھتضرختجیضایکضےہضسجضںیمضاجملیہضںیہ،ےتہکضlاغیقفضادنیسلض

ضاوہنںضےنضارسالیفض eےنضربجالیئضملسو هيلع هللا ىلص ںیہضہکضیبنض ضاوہنںض eےس، ےس،

،ضاہللضربضازعلتضرفامےتضںیہ:ضلقنضایکضےہضاےسےنضربضازعلتضلجضالجہلضےس

ارلمیحضافہحتضےکضاسھتضالمضرکضڑپ یضںیمضاسضےکضسجضےنضامنزضںیمضمسبضاہللضارلنمحض

،ضں:ضہیضفیعضضےہ(اتہکضوہlدبرادلنیضینیعضاحظفضانگ ضاعمفضرکدوںضاگ۔ںیم)

 اورضاسضےسضضہیمستضےکضآوازضےسضڑپےنھضرپضادتساللضضںیہنضرکےتکس۔

 اکالکمضlالعہمضانبضرعاقض

‘‘تنزيه الشريعة’’  lالعہمضانبضرعاقض

 : ںیمضرفامےتضںیہ 1

في المجالس الماية مسلسال بالحلف   يْشِانِيَّالمَ أبو حفص’’ 

 .‘‘وإنه لاذب بين وبهتان عظيم ،باهلل العظيم

ضےنض 

ی

م

 

َ ب
ّ
ںیمضابہللضامیظعلضیکضمسقضےکضلسلستضےکض‘‘ہیكماجمسلض’’ اوبضصفحضَمْ

                                                      

 .بيروت  ـالعلمية  ،ت:عبد الوهاب عبد اللطيف،دار الاتب9۲،رقم:۸/۱۱۵الشريعة:الفص  الثالث: تنزيه 1
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ضواحضرفامےتضںیہ(ےبکشضہیضضlاقضاسھتضاےسضرختجیضایکضےہ،ض)العہمضانبضرع

 اتہبنضےہ۔میظعضوھجٹضاورض

یض  
ی
ج

 اکضالکم lالعہمضاقؤ

یض  
ی
ج

‘‘اللؤلؤ المرصوع’’  lالعہمضاقؤ

 ںیمضےتھکلضںیہ: 1

 ,[ومتنا، وشنع الاالم ]عليه السخاوي تسلسال قد أنارهو’’  

ن انتصر لا ،اضعهحت حاايته، قبح اهلل وا استبوقال: لوال قصد بيانه م

لعارف محيي ذكره او ،]كذا في األص [ يْانِرَوْهيم الاُمحقق إبرالرده ال

 وهو ،في الفتوحات الماية، وفي كتابه مشااة األنوار الدين بن عربي

من  يصح بطريق النق  فقد صح ن لمن، فالحديث وإيْمَلْن أه  العِم

 .‘‘اهلل أعلمطريق الاشف، و

،اورضاسضیکضرپضااکنرضایکضےہےنضاسضےکضلسلستضوضنتمضدوونںضضlاخسویض 

رفامایضےہضہکضارگضاسضیکضوصراحتلضواحضضرکےنضاکضاراد ضہنضوہاتضضزینض،ضابقتحضایبنضیکضےہ

وتضےھجمضاسضاکضلقنضرکانضیھبضوگار ضہنضاھت،ضاہللضاسضےکضڑھگےنضواےلضاکضرُباضرکے،ضنکیلض

،ضدمحمضالصضںیمضایسضرطحضےہ]ےنضانضےکضردضیکضاتدیئضیکضےہlققحمضاربامیہضوکراینض

ضادلنی[اطرق ضاےسضاعرفضیحم ضاور ضض، ضےن ض‘‘وتفاحتضہیكم’’ نبضرعیب اکشمۃض’’ اور

ض‘‘االونار ضایک ضاوریحمںیمضذرک ضاتیلہضرےتھکضضےہ، ضیک ضولعم ضدوونں ادلنیضنبضرعیب

ںیہ،ااحللصضہیضدحثیضارگہچضلقنضےکضرطےقیضرپضحیحصضںیہنضےہضنکیلضفشکضےکض

 رطےقیضرپضحیحصضےہ،ضواہللضاملع۔

                                                      

ـ ۱۴۱۵بيروت،الطبعة األولى ـاإلسالمية  ،ت:فواز أحمد زمرلي،دار البشائر۴۵۴،رقم:۱۴۸اللؤلؤ المرصوع:ص: 1  .ه
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 افدئ :

واحضضرےہضہکضرضحاتضدحمنیثضےکضزندکیضفشکضےکضذرےعیضیسکضدحثیضوکض

ض ض اکیضضlحیحصضرقارضدےنیضاکضوکیئضاابتعرضںیہنضےہ،انچہچنضخیشضدبعضااتفلحضاوبضدغ 

ضدحثیضیکضیفنضرکےنضےکضدعبض ومعقضرپضدحمنیثضےکضزندکیضاکمافشتضےسضوبثتضم

 ےتھکلضںیہ:

إلى أنه ال عبرة ويشير اإلمام اآللوسي رحمه اهلل تعالى بهذا ’’ 

ويزيد في لزوم  ..وهو كذلك.. ،بالتصحيح الاشفي عند المحدثين

فهم أصحاب  ،التمسك بأقوال الحفاظ المحدثين العارفين بهذا الشأن

بما سنوه من قواعدهم  ،الحق والمرجع المتبع في التصيح والتضعيف

‘‘لحفظ سنة رسول اهلل + من أن يدخ  عليها ماليس منها

1 . 

ضآول ضاامم ضرفامرےہضںیہضہکضضlیس ضےسضاسضرطفضااشر  اےنپضاسضالکم

دحمنیثضےکضزندکیضفشکضےکضذرےعیضیسکضدحثیضوکضحیحصضرقارضدےنیضاکضوکیئضاابتعرض

ضاورضتقیقحضیھبضیہیضےہ۔۔۔دحثیضیکضرعمتفضرےنھکضواےلضدحمنیثض ںیہنضےہ،

ورضاورضافحظضےکضاوقالضوکضاایتخرضرکانضاکیضالزیمضارمضےہ،ضیہیضولگضالہضقحضںیہ،ضا

ضادتقاءضاورضرمعجضںیہ،ضویکہکنضتنسضمض دحثیضیکضحیحصتضاورضفیعضتضںیمضیہیضولگضاقلبضم

نیثضیہضےنضدحمضان،ضوکضریغضہقلعتمضومادضےسضوفحمظضرےنھکضےکےئلملسو هيلع هللا ىلصروسلضاہللض

 ںیہ۔ضاوصلضوضوقادعضوعضضےئک

                                                      

ـ .۱۴9۲لثانيةحلب،الطبعة اـ اإلسالمية  المطبوعات غدة،ماتب أبو الفتاح عبد:،ت۸۴۸،رقم:۱۴۸المصنوع:ص: 1  ه
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 رواتیضاکضمکح

یضl،ضالعہمضانبضرعاقضlاحظفضاخسویض   
ی
ج

ضl،ضاورضالعہمضاقؤ ضیکضرصتحیض

ضا ضرواتیضنمضڑھگتضےہ، ضاجبنضملسو هيلع هللا ىلص سضےئلضاےسضآپضےکضاطمقبضہی یک

 وسنمبضرکانضدر ِتسضںیہنضےہ۔

 

iI 
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 ربمنضرواتی

  ےکضوپےنھچضرپضرفامانضہکاکضرضحتضاعہشئضملسو هيلع هللا ىلص رواتی:ضآپض

 ۔ضریمیضمتضےسضتبحمضایسیضےہضےسیجضریسضیکضرگ 

 ہیضابلطضےہ،ایبنضںیہنضرکضےتکس۔مکح:

 رواتیضاکضدصمر

‘‘حلية األولياء’’  lاحظفضاوبضمیعنضااہبصینض

 ںیمضےتھکلضںیہ: 1

حدثنا سليمان بن أحمد، ثنا أحمد بن يحيى بن خالد بن ’’ 

، ثنا عثمان ]كذا في األص [ حيان الرقي، ثنا محمد بن بشر المصري

بن عبد اهلل، ثنا مالك بن أنس، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن 

كيف حبك  !عنها قالت: قلت: يا رسول اهللعائشة، رضي اهلل تعالى 

قال:  !فانت أقول: كيف العقدة يا رسول اهلل ،لي؟ قال: كعقدة الحب 

 .‘‘فيقول: هي على حالها

ضرفامیتضںیہضہکضںیمضےنضوضحرضحتضاعہشئض  ےسضرعضضایکضہکضملسو هيلع هللا ىلص ر

ےنضرفامایضہکضریمیضتبحمضمتضےسضایسیضملسو هيلع هللا ىلص آپضیکضتبحمضھجمضےسض یسیضےہ؟ضآپ

رفامیتضںیہضہکضںیمضرھپضوپیتھچضیھتضہکضرگ ض یکضرگ ،ضرضحتضاعہشئےہضےسیجضریسض

  رفامےتضہکضا ینضاحتلضرپضےہ۔ملسو هيلع هللا ىلص آپ یسیضےہ؟ض

‘‘غرائب مالك’’ ےنضیھبضضlہیضرواتیضاحظفضدارینطقض 

ںیمضلقنضیکض 2

                                                      

 . هـ۱۴۱۵،دار الفارـ  بيروت،الطبعة۸/۴۴حلية األولياء: 1

ـ ۱۴۸۴،الطبعة األولىـ حلب سالميةبو غدة،ماتبة المطبوعات اإلأ،ت:عبدالفتاح ۵9۲،رقم:۱/۵۴۱لسان الميزان: 2    .ه
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یکضدنسضںیمضوموجدضراویضدمحمضض‘‘ہیلح’’ ےہ،ضسجضںیمضادمحضنبضیسیعضدنکیضؤمدبضےنض

ض
َ
 َ
 

ضنبضدمحمضَب ضایسضرطحضاحظفضامتم ضیکضاتمتعبضیکضےہ،  ےنضضlنبضرشبضرصمی

‘‘الفوائد’’

یکض ‘‘ہیلح’’ ےنضںیمضاسضیکضرختجیضیکضےہ،ضسجضںیمضدمحمضنبضاامسلیعض 1

دنسضںیمضوموجدضراویضدمحمضنبضرشبضرصمیضیکضاتمتعبضیکضےہ،ضاسضےکضدعبضونیتںضدنسںیض

 وجدضراویضاوبضرمعوضامثعنضنبضرمعوضیبیصنضرپضآرکضکرتشکضوہاجیتضںیہ۔دنسضںیمضوم

 رواتیضرپضاہمئضاکضالکم

 ومن بين مالك وشيخنا ،هذا باط ’’ رفامےتضںیہ:ضضlاحظفضدارضینطقض 

‘‘ضعفاء كلهم سوى الشافعي

ہیضابلطضدحثیضےہ،ضاورضامکلضاورضامہرےض.  2

 افعضءضںیہ۔خیشضےکضدرایمنضوساےئض)اوبرکب(اشیعفضےکضبسضیہض

لسان ’’ ےنضضlےکضوقلضرپضاحظفضانبضرجحضالقسعینضlاحظفضدارضینطقض

‘‘الميزان

‘‘ذي  الآللئ’’ ےنضضlںیم،ضالعہمضویسیطض 3

 lںیم،ضالعہمضینٹپض 4

‘‘تذكرة الموضوعات’’ ےنض

‘‘تنزيه الشريعة’’ ےنضضlںیمضاورضالعہمضانبضرعاقض 5

6 

 ںیمضاامتعدضایکضےہ۔

‘‘الفوائد المجموعة’’ ےنضضlزینضالعہمضوشاکینض 

ضlںیمضالعہمضویسیطض 7

 ےکضوقلضرپضاامتعدضایکضےہ۔

                                                      

ـ الرياض9۲۵،رقم:۸/۱۰الفوائد: 1 ـ ۱۴۱۸،الطبعة األولى ،ت:حمدي عبد المجيد السلفي،ماتبة الرشد     .ه
ـ حلببو غدة،ماتبة المطبوعات اإلأ،ت:عبدالفتاح ۵9۲،رقم:۱/۵۴۱لسان الميزان: 2 ـ ۱۴۸۴،الطبعة األولىسالمية    .ه
ـ حلببو غدة،ماتبة المطبوعات اإلأ،ت:عبدالفتاح ۵9۲،رقم:۱/۵۴۱لسان الميزان: 3 ـ ۱۴۸۴الطبعة األولى،سالمية    .ه
ـ ۱۴۴۱،الطبعة األولى ـ الرياض ماتبة المعارف،رامز خالد حاج حسن،ت:۵۸۲،رقم:۸/۵۸۱ذي  الآللئ: 4    .ه
   . هـ۱۴99بيروت،الطبعة الثانيةـ  ياء التراثحإدار ،۱۰۰:صتذكرة الموضوعات 5
ـ .۱۴۰۱الطبعة الثانية،بيروتـ العلمية  ،ت:عبد الوهاب عبد اللطيف،دار الاتب۵۴،رقم:۸/۸۱۵الشريعة: تنزيه 6  ه
 ،بيروتـ  دار الاتب العلمية،المعلمي اليماني يىعبد الرحمن بن يح،ت:۱۴۰، رقم: ۴99الفوائد المجموعة:ص: 7

 . هـ۱۴۱۵الطبعة
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 اکضوقلضضlاحظفضانبضرجحضالقسعینض

‘‘لسان الميزان’’  lاحظفضانبضرجحضالقسعینض 

ںیمضدمحمضنبضریشبضرصمیض 1

 ےکضرتہمجضںیمضےتھکلضںیہ:

 عن ،عن عثمان بن عبد اهلل النصيبي، محمد بن بشير المصري’’  

دمحمضنبضریشبضرصمیض. ‘‘قال ابن عساكر: هما مجهوالن مالك بخبر منار.

ےسضرکنمضرواتیضلقنضرکاتضےہ،ضانبض lامثعنضنبضدبعضاہللضیبیصنضےسضاورضو ضامکلض

 رفامےتضںیہضہکضہیضدوونںضوہجملضںیہ۔ lاسعرکض

ضامہض ضرکنمضےسضونٹ: واحضضرےہضہکضاظبرہضذرکضرکد ضدنسضےسضولعممضوہاتضےہضہکضربخم

 رواتیضیکضرطفضااشر ضےہ۔امہریضاسضزریمضثحبض

 اوبضرمعوضامثعنضنبضدبعضاہللضنبضرمعوضرقیشضاومیضیبیصنضےکضابرےضںیمضاہمئضراجلضےکضاوقال

‘‘المجروحين’’ احظفضانبضابحنض

2
 ںیمضےتھکلضںیہ: 

يروي عن الليث بن سعد  ،شيخ قدم خراسان فحدثهم بها’’ 

 ،كتب عنه أصحاب الرأي ،ويضع عليهم الحديث ،ومالك وابن لهيعة

 .‘‘عتبارال يح  كتابة حديثه إال على سبي  اال

ہیضخیشضرخااسنضآایضاھت،ضواہںضولوگںضوکضدحںیثیضایبنضرکاتضاھت،ضثیلضنبضدعس،ضامکلض

اورضانبضہعیہلضےسضرواتیضرکاتضاھت،ضاورضانضرپضدحںیثیضڑھگاتضاھت،ضاسضیکضااحصبضارلاےئض

                                                      

ـ ۱۴۸۴،الطبعة األولىـ حلب سإلميةبو غدة،ماتبة المطبوعات االأ،ت:عبدالفتاح ۵۵۵۰،رقم:۴/۱۵لسان الميزان: 1    .ه

 . هـ۱۴۱۸دارالمعرفةـ بيروت،الطبعة،زايد إبراهيمت:محمود،۸/۱۰۸المجروحين: 2
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 ضالحلضںیہنضےہضوساےئضاابتعرضےک۔ےنضدحںیثیضیھکلضںیہ،ضاسضیکضدحںیثیضانھکل

ض ‘‘الاام ’’  lاحظفضانبضدعی

ضااحدثیضرختجیض 1 ںیمضامثعنضیبیصنضیک

وهذه األحاديث، عن ابن لهيعة التي ذكرتها ’’  رکےنضےکضدعبضرفامےتضںیہ:

ولعثمان غير ما ذكرت من  ،ال يرويها غير عثمان بن عبد اهلل هذا

 .‘‘أحاديث موضوعات ،األحاديث

ضہعیہلضیکضوجضااحدثیضںیمضےنضذرکضیکضںیہضاسضاکضراویضوساےئضامثعنضنبضدبعضاہللانبض

ےکضاورضوکیئضںیہنضےہ،ضزینضامثعنضیکضریمیضذرکضرکد ضااحدثیضےکضالعو ضاورضیھبضنمض

 ڑھگتضااحدثیضںیہ۔

‘‘تاريخ بغداد’’  lاحظفضبیطخضدغبادیض

ض 2 وكان ’’ ںیمضرفامےتضںیہ:

ہیضفیعضضاھت،ضاورضاسضضیکضااحدثیض. ‘‘يرضعيفا، والغالب على حديثه المناك

 ںیمضانمریکضاغبلضںیہ۔

 عثمان بن عبد اهلل القرشي’’ رفامےتضںیہ:ضضlاحمکضاشینوپریضاوبضدبعضاہللضااممض

قدم خراسان بعد  ،با عمروأيانى  ،كذاب ،الذي يروي عن مالك

، وابن لهيعة ،والليث بن سعد ،عن مالك فحدث ،الثالثين والمائتين

‘‘أكثرها موضوعة ،وغيرهم بأحاديث ،والحمادين

3 . 
                                                      

 دار الاتبحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض،ت:عادل أ،۱۴۴۵،رقم:۵/۴۰۴الاام  في ضعفاء الرجال: 1

 . العلمية ـ بيروت

ـ بشار عواد معروف،ت:،۵۰۰۵،رقم:۱۴/۱۵۱:تاريخ بغداد 2 ـ .۱۴۸۸،الطبعة األولىبيرتدارالغرب اإلسالمي   ه

 ،الطبعةبيرتدارالغرب اإلسالميـ  موفق بن عبد اهلل،ت:،۴۸،رقم: ۲۸:ص:سجزي للحاكمالسؤاالت مسعود  3

 . هـ۱۴۰۲األولى
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امثعنضنبضدبعضاہللضرقیشضوجضامکلضےسضرواتیضلقنضرکاتضےہ،ضذکابضےہ،ض

ھضےکضدعبضرخااسنضآایضاھت،ضاہجںضاسضےنضامکل،ض۱3۱اسضیکضتینکضاوبضرمعوضےہ،ضہیض

ثیلضنبضدعس،ضانبضہعیہل،ضاورضامحدنیضوریغ ضےکضااستنبضےسضدحںیثیضلقنضیکضںیہ،ض

 ںیمضارثکضنمضڑھگتضںیہ۔نجض

ضینطقض ضضlاحظفضدار ‘‘متروك الحديث’’ رفامےتضںیہ:

ہیضرتموکض. 1

 ادحلثیضےہ۔

يضع األباطي  ’’ یہضاکیضدورسےضاقممضرپضےتھکلضںیہ:ضضlاحظفضدارضینطقض

‘‘على الشيوخ الثقات

اتضڑھگہیضہقثضویشخضےکضااستنبضےسضابلطضااحدثیض. 2

 اھت۔

‘‘والمناكير األباطي ’’  lاحظفضوجزاجینض

 .‘‘هذا كذاب’’ ںیمضےتھکلضںیہ:ض 3

 ہیضوھجاٹضےہ۔

ض ‘‘الضعفاء’’  lاحظفضاوبضمیعنضااہبصین

ض 4 يروي عن ’’ ںیمضےتھکلضںیہ:

ہیض. ‘‘وحماد بن سلمة بالمناكير ،ورشدين ،وابن لهيعة ،والليث ،مالك

 امکل،ضثیل،ضانبضہعیہل،ضردشنیضاورضامحدضےسضانمریکضلقنضرکاتضاھت۔

                                                      

ـ  حلببو غدة،ماتبة المطبوعات اإلسالأ،ت:عبد الفتاح ۵۱۴۸،رقم:۵/۴9۴لسان الميزان: 1  ،الطبعة األولىمية

   . هـ۱۴۸۴

ـ  حلببو غدة،ماتبة المطبوعات اإلسالأ،ت:عبد الفتاح ۵۱۴۸،رقم:۵/۴9۴لسان الميزان: 2  ،الطبعة األولىمية

 . هـ۱۴۸۴

 األولى ـ الهند،الطبعة ة السلفيةطبعالم،عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي،ت:۱۲رقم:،۱/۸۴:والمناكير باطي األ 3

 . هـ۱۴۰۴

 . ة النجاح الجديدةطبعمحمادة،فاروق ،ت:۱۵۲رقم:، ۱۱۵الضعفاء ألبي نعيم:ص:كتاب  4
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‘‘المغني في الضعفاء’’  lاحظفضذیبہض

. ‘‘متهم’’ ںیمضرفامےتضںیہ:ض 1

 ہیضمہتمضےہ۔

 رواتیضاکضمکحقیقحتضاکضالخہصضاورض

ےنضابلطضاہکضےہ،ضضlلیصفتضزگرضیکچضےہضہکضاسضرواتیضوکضااممضدارضینطقض 

،ضl،ضالعہمضویسیطضlےکضوقلضرپضاحظفضانبضرجحضالقسعینضضlاورضااممضدارضینطقض

 lےنضاامتعدضایکضےہ،ضزینضالعہمضوشاکینضضlاورضالعہمضانبضرعاقضضlالعہمضینٹپض

ملسو هيلع هللا ىلص ےکضوقلضرپضاامتعدضایکضےہ،ضاسضےئلضاسضرواتیضوکضروسلضاہللضضlےنضالعہمضویسیطض

 یکضاجبنضوسنمبضرکانضدر ِتسضںیہنضےہ۔

 

iI 

  

                                                      

 . قطري ـ حياءالتراث العربة إدارإت:نورالدين عتر،۴۰۴۴رقم:،۱/۵۰۴المغني في الضعفاء: 1
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 رصتخمضونع( لصفضدومض)

 ربمنضرواتی

 ،ضاکضاکیضاحصیبضوکضوھجٹضوھچھےنضضیکضوتیصضرکانملسو هيلع هللا ىلص آپضرواتی:

 سجضےکضہجیتنضںیمضاسضےسضامتمضانگ ضوھچٹضےئگ۔

 رواتیضاکضدصمر

‘‘مفاتيح الغيب’’ ےنضضlہیضرواتیضااممضرخفضادلنیضرازیض

نضںیمضا 1

 ےہ:ضاافلظضےسضلقنضیک

السالم وقال: إني رج  روي أن واحدا جاء إلى النبي عليه ’’  

من بك إال أني أحب الخمر والزنا والسرقة والاذب، أريد أن أو

وال طاقة لي على تركها  ،إنك تحرم هذه األشياء :والناس يقولون

: بأسرها، فإن قنعت مني بترك واحد منها آمنت بك، فقال عليه السالم

 .فقب  ذلك ثم أسلم ،الاذب اترك

فلما خرج من عند النبي عليه السالم عرضوا عليه الخمر، فقال: 

العهد، وإن  إن شربت وسألني الرسول عن شربها وكذبت فقد نقضت

ثم عرضوا عليه الزنا، فجاء ذلك  ،صدقت أقام الحد علي فتركها

الخاطر فتركه، وكذا في السرقة، فعاد إلى رسول اهلل صلى اهلل عليه 
                                                      

 . هـ۱۴۰۱،دار الفار ـ بيروت،الطبعة األولى۱۵/۸۸۴المفاتيح الغيب: 1
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وسلم وقال: ما أحسن ما فعلت، لما منعتني عن الاذب انسدت 

 .‘‘أبواب المعاصي علي، وتاب عن الا 

ےکضاپسضآایضاورضرعضضایکضہکضںیمضآپضرپضضeوقنملضےہضہکضاکیضصخشضیبنض 

ضرشاب،ضزان،ضوچری،ضاورضوھجٹضوکضدنسپضرکاتضوہں،ض اامینضالانضاچاتہضوہںضنکیلضںیمض

ض انہکبجضولگضےتہکضںیہضہکض ضضزیچوںضوک ضاورضھجمضںیمضانضبسضےتہکضںیہآپضرحام ،

زیچوںضوکضوھچھےنضیکضاطتقضںیہنضےہ،ضارگضآپضاسضابتضرپضانقتعضرکںیلضہکضںیمض

ضآپضںیمضےسضیسکضاکیضزیچضوکضوھچھضدوںضوتضںیمضآپضرپضاامیانض نضےلضآاتضوہں،

ضاسضصخشضےنضاسضابتضوکضوبقلضرکایلضاورضضوھجٹےنضرفامای:ملسو هيلع هللا ىلص  ضدو، وبانلضوھچھ

 املسمنضوہایگ۔

ےکضاپسضےسضایگضوتضولوگںضےنضاسضےکضاسےنمضرشابضملسو هيلع هللا ىلص پضبجضو ضآ

ضروسل ضاسضےنضاہکضہکضارگضںیمضےنضرشابضیپضیلضاور ھجمضےسضےنضملسو هيلع هللا ىلص شیپضیک،

رشابضےنیپضےکضقلعتمضوپھچضایلضاورضںیمضےنضوھجٹضوبالضوتضودع ضالخیفضوہاجےئضیگ،ض

ھجمضرپضدحضاقمئضرفامںیئضےگضوتضاسضےنضرشابضملسو هيلع هللا ىلص اورضارگضںیمضےنضچسضوبالضوتضآپض

وھچھضدی،ضرھپضاےسضزانضیکضشکشیپضوہیئ،ضاسضےکضدلضںیمضرھپضیہیضایخلضآایضوتضاسضےنض

یکضملسو هيلع هللا ىلص وچریضیھبضوھچھضدی،ضرھپضو ضروسلضاہللضضاےسضیھبضوھچھضدای،ضاورضایسضرطح

ضااھچضلمعضآپضےنضاتبای،ضویکہکنضآپض ضاورضرعضضایک: ملسو هيلع هللا ىلص  دختمضںیمضاحرضضوہا

ضانگ ضےکضبسضدروازےضھجمضرپضدنبضوہےئگ،ضاورضو ض ےنضےھجمضوھجٹضےسضعنمضرکدایضوتض

 صخشض)ویں(امتمضانگوہںضےسضاتبئضوہایگ۔



 مجنپ()ہصحض  344

 ضعبضدرگیضاصمدر

 ھ(ےنض۱۵۵)اوتملیفضضlرحبضارعملوفضاجظحضیہیضرواتیضالعہمضرمعوضنبض 

‘‘المحاسن واألضداد’’

 lںیم،ضالعہمضاوبضاابعلسضدمحمضنبضزیدیضارعملوفضربمد 1

‘‘الاام  في اللغة واألدب’’ ھ(ےنض۱۲۵)اوتملیفض

ںیم،ضالعہمضاربامیہضنبض 2

ض lدمحمضیقہیبض ‘‘المحاسن والمساوي’’ ھ(ےن3۱۱)اوتملیف

ضااممض 3 ںیم،

ضادنیسل ضضlانبضزحم ‘‘طوق الحمامة’’ ھ(ےنض4۵۲)اوتملیف

ضالعہمض 4 ںیم،

‘‘ربيع األبرار’’ ھ(ےنض۵3۲)اوتملیفض lزرشخمیض

نسحضںیم،ضالعہمضدمحمضنبض 5

‘‘التذكرة الحمدونية’’ ھ(ےن۵۲۱)اوتملیفض lنبضدمحمضنبضیلعضنبضدمحون

ںیمض 6

ضانموی ضارلؤف ضدبع ضالعہم ضضlاور شرح األربعين ’’ ھ(ےن۲۱3)اوتملیف

‘‘النووية

 ںیمضریغبضدنسضےکضذرکضیکضےہ۔ 7

                                                      

 . هـ۱۴۱۲،ت:محمد سويد،دار إحياء العلوم ـ بيروت،الطبعة الثانية۵۱المحاسن واألضداد:ص: 1

ـ القاهرة،الطبعة الثالثة ۸/۱۵۵الاام  في اللغة واألدب: 2 ـ .۱۴۱۴،ت:محمد أبو الفض  إبراهيم،دار الفار العربي   ه

 . هـ۱۸۸۵،طبع بمطبعة السعادة ـ مصر،الطبعة۸/۵۵المحاسن والمساوي: 3

 . ء۸۰۱۵،مؤسسة هنداوي ـ مصر،الطبعة األولى۴۲طوق الحمامة:ص: 4

إني أستهتر  !وروي أنه أتاه صلى اهلل عليه وسلم رج  فقال: يا رسول اهلل’’یکضابعرتضالمہظحضوہ:ضضضlااممضانبضزحم

ثم أراد الزنا ففار فقال: ، فمرني أيها أترك، قال: اترك الاذب، فذهب عنه، بثالث: الخمر والزنا والاذب

وإن قلت: ال، نقضت العهد،  آتي رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فيسألني: أزينت فإن قلت: نعم، حدني،

إني تركت  !فعاد إلى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقال: يا رسول اهلل، ثم كذلك في الخمر، فتركه

 .‘‘يعالجم

ـ بيروت،الطبعة األولى ۴/۴۴9ربيع األبرار: 5 ـ .۱۴۱۸،ت:عبد األمير مهنا،مؤسسة األعلمي للمطبوعات   ه

ـ بيروت،الطبعة األولى ۴۴،رقم:۴/۴9الحمدونية:التذكرة  6  ء .۱99۵،ت:إحسان عباس وبسار عباس،دار صادر 

،ت:محمد عبد الاريم حسن اإلسحاقي،الجامعة اإلسالميةـ  المدينة ۸۱۰شرح األربعين النووية للمناوي:ص:  7

 المنورة .
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 رواتیضاکضمکح

اوربجضانضاافلظضےسضدنساًضںیہنضیلم،ضالتشضایسبرضےکضابووجدذموکر ضرواتیض

ےکضااستنبضےسضملسو هيلع هللا ىلص آپضانضاافلظضےسضےلمضاےسضکتضاسضیکضوکیئضربتعمضدنسضہنض

ضوموقفضراھکضاجےئ ضایبنضرکان رضوایکضاجبنضرصفضااسیالکمضملسو هيلع هللا ىلص ویکہکنضآپ،

 ۔ضیہضوسنمبضایکضاجاتکسضےہضوجربتعمضدنسضےسضاثتبضوہ،واہللضاملعضواہعق
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 ربمنضرواتی

 سبعمائة إن الدانق من الفضة يؤخذ به يوم القيامة ’’ رواتی:ض
 اچدنیضےکضاکیضداقنضےکضض.‘‘صالة مقبولة فتعطى إلى الخصم

 دبہلضایقتمضےکضدنضاستضوسضوبقملضامنزںیضےلضرکضدمضاقملبضوکض

 اجںیئضیگ۔دےضدیض

 رواتیضاکضدصمر

‘‘شرح أسماء اهلل الحسنى’’ ےنضضlہیضرواتیضااممضریشقی

ںیمضالبض 1

 ہہکضرکضذرکضیکضےہ،ضالمہظحضوہ: ‘‘لیق’’ دنسض

صالة  سبعمائةوقي :إن الدانق من الفضة يؤخذ به يوم القيامة ’’  

اورضاہکضاجاتضےہضہکضےبضکشضاچدنیضےکضاکیضداقنضض.‘‘مقبولة فتعطى إلى الخصم

ےکضدبہلضایقتمضےکضدنضاستضوسضوبقملضامنزںیضےلضرکضدمضاقملبضوکضدےضدیض

 اجںیئضیگ۔

 ضعبضدرگیضاصمدر

‘‘التذكرة’’ ےنضضlرواتیضااممضرقیبطیہیض

 lںیم،ضاحظفضانبضنقلمض 2
                                                      

 . هـ۱۴۰۵،دارآزال ـ بيروت،الطبعةاألولى۸۴۵شرح أسماء اهلل الحسنى:ص: 1

ـ الرياض،الطبعـة    ،ت:الصادق بـن محمـد بـن إبراهيم،ماتبـةدار    ۵۴۴التذكرة بأحوال الموتى:ص: 2  المنهـاج 

 . هـ۱۴۸۵األولى

 لم يدخ  ،وله خصم بنصف دانق ،ويقال: لو أن رجال له ثواب سبعين نبيا’’  یکضابعرتضالمہظحضوہ:ضضlااممضرقیبط

 ذكره القشيري فتعطى للخصم. ،وقي : يؤخذ بدانق قسط سبعمائة صالة مقبولة ،خصمه ىالجنة حتى يرض

 .‘‘مععند اسمه المقسط الجا ،في التحبير له
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‘‘التوضيح’’ےن

ضالعہمضدبعارلنمحضوفصری 1 ‘‘نزهة المجالس’’ ےنضlںیم،

ض 2

ض ضالعہمضالطسقین ‘‘المواهب اللدنية’’ ےنضضlںیم،

ضالعہمضدمحمضنبضںیمض 3 ادمحض،

‘‘الدر الثمين’’ ےنضlایمر ضامیکلض

ض 4 شرح ’’ ےنضضlالعہمضزراقینضضںیمضاور

‘‘الزرقاني

 ےکضوحاےلضےسریغبضدنسضےکضذرکضیکضےہ۔ضlااممضریشقیںیمضض 5

ضضlالعہمضیفکصح جاء ’’ ےنضزریضثحبضرواتیضانضاافلظضےسضذرکضیکضےہ:

آایضےہضہکضےبکشض. ‘‘أنه يؤخذ لدانق ثواب سبعمائة صالة بالجماعة

 اکیضداقنضےکضدبہلضںیمضاستضوسابامجتعضضامنزوںضاکضوثابضےلضایلضاجےئضاگ۔

 اکضالکم lاشیمانبضاعدبنیضضالعہمرواتیضرپض

‘‘رد المحتار’’  lالعہمضانبضاعدبنیضاشیم

ںیمضزریضثحبضرواتیضےکض 6

 تحتضےتھکلضںیہ:

ولع  المراد  في بعض الاتب أشباه عن البزازية، :أي قوله جاء’’ 
                                                      

ـ قطر،الطبعة األولى ۴۰/۵۵التوضيح لشرح الجامع الصحيح: 1  هـ .۱۴۸9،ت:دارالفالح،إدارة الشؤون اإلسالمية 
وقد قي : لو أن رجال لـه ثـواب    ،في األحاديث التي سقناها كما ورد ’’ یکضابعرتضالمہظحضوہ:ض  lاحظفضانبضنقلم

خصمه، وقي : يؤخـذ بـدانق واحـد     ىلم يدخ  الجنة حتى يرض ،سبعين صديقا، وله خصم بنصف دانق
 .‘‘هذكره القشيري في تحبير .سبعمائة صالة مقبولة، فيعطى للخصم

 . هـ۱۴۴۲،الماتبة العصرية ـ بيروت،الطبعة۴۱۵نزهة المجالس:ص: 2
 هـ .۱۴۸۵،ت:صالح أحمد الشامي،الماتب اإلسالمي ـ بيروت،الطبعةاألولى۴/۵۵۰المواهب اللدنية: 3

ض لـم   ،وقد نق : لو أن رجال له ثواب سبعين نبيّـا، ولـه خصـم بنصـف دانـق     ’’  یکضابعرتضالمہظحضوہ: العہمضالطسقینؒ
فتعطـى للخصـم. ذكـره     ،وقي : يؤخذ بدانق سـبعمائة صـالة مقبولـة    ،يدخ  الجنة حتى يرضى خصمه

 .‘‘التحبير يالقشيرى ف
 . هـ۱۴۸9الحديث ـ القاهرة،الطبعة ،ت:عبداهلل المنشاوي،دار۵۱۵الدر الثمين:ص: 4
ـ بيروت،الطبعـة    ۱۸/۴۵۵شرح الزرقاني علـى المواهـب:   5  ،ت:محمدعبدالعزيزالخالـدي،دارالاتب العلميـة 

 . هـ۱۴۱۴الثانية
ـ الرياض،الطبعة ،أحمد وعلي محمد معوضت:عادل ،۸/۱۸۴حاشية ابن عابدين: 6 ـ .۱۴۸۴دار عالم الاتب   ه
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 ،أو ياون ذلك حديثا نقله العلماء في كتبهم، بها الاتب السماوية

والدانق بفتح النون وكسرها سدس الدرهم، وهو قيراطان، والقيراط 

 .ا في األختري حمويكذ ،خمس شعيرات، ويجمع على دوانق ودوانيق

 ألن الجماعة ،من الفرائض :أي سبعمائة صالة بالجماعة ثواب :قوله

 ولم يقيد .سبعمائة صالة مقبولة :فيها والذي في المواهب عن القشيري

قال شارح المواهب: ما حاصله هذا ال ينافي أن اهلل تعالى  ،بالجماعة

 .‘‘ط ملخصا ،يعفو عن الظالم ويدخله الجنة برحمته

ضاعدبنی ضانب ضضlالعہم ضےکضوقلرفامےتضںیہ ضاصبحضدراتخمر آایض’’ ہک

ضہیضےہضہکضضعبضبتکضںیمضآایضےہ‘‘ےہ ضےسضرماد ضنعضزبازہیض، اابش 

ضاورضاشدیض 1 ، 

ض‘‘بتک’’ ضےنضا ینضض‘‘بتکضامسوی’’ ےسضرماد ضوکیئضدحثیضےہضےسجضاملعء ضہی ںیہضای

ضاورضداقنض درمہضےکضےٹھچض ـوننضےکضزربضاورضزریضےکضاسھتضـ  اتکوبںضلقنضایکضےہ،

اورضاورضاکیضریقاطضاپچنضوَجضےکضرباربضوہاتضےہ،ض،ضاورضو ضدوضریقاطضںیہ،ضےصحضوکضےتہکضںیہ

 ۔داقنضیکضعمجضدواقنضاورضدواقینضےہ،ضایسضرطحضارتخیضومحیضںیمضےہ

ضاعدبنی ضانب ضضlالعہم ضاصبح ضہک ضںیہ ضاتخمر’’ رفامےت ضوقلض‘‘در  ےک

ضضویکہکنضامجتعضوتضرف،ضےسضرمادضرفضضامنزںیضںیہ ‘‘ابامجتعضامنزںیاستضوسض’’

ضاور ضیکضوہیتضےہ، ےسضوقنملضےہہکضاستضوسضضlںیمضریشقی‘‘ومابہ’’ امنز

                                                      

فإن كان  ،ب  يصلي لوجه اهلل تعالى ،الصالة إلرضاء الخصوم ال تفيد’’ یکضابعرتضالمہظحضوہ:ضض‘‘اتفویضزبازہی’’ 1

أنه يؤخذ لدانق ثواب سبعمائة  :جاء في بعض الاتب ،يؤخذ من حسناته يوم القيامة ،خصمه لم يعف

)الفتاوى البزازية على ‘‘فما الفائدة حينئذ ذ به،وإن كان عقاال يؤاخ ،فال فائدة في النية ،بالجماعة صالة

 .هـ(۱۴۱۰،المطبعة الابرى األميرية ـ مصر،الطبعة الثانية۴/۸۲هامش الفتاوى الهندية:
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ضریشقی ےنضامجتعضیکضدیقضذرکضںیہنضیک،)زین(ضضlوبقملضامنزںیضیلضاجںیئضیگ،

ضاحلصضہیضےہہکضہیضرواتیضاسضےکضانمیفضںیہنض‘‘ ومابہ’’ اشرحض ےکضوقلضاک

ضدالخض ضرتمحضےستنجضںیم ضرکےکاےسضا ین ضاعمف ضوک ضاظمل ضاعتیل ضاہلل ےہہک

 ۔‘‘رکدںی،ط،ًاصخلم

 رواتیضاکضمکح

ضرواتیضدنسضاًاتاحلضںیمہ ضےکضابووجدہی ،ضںیہکضںیہنضلمضیکس التشضایسبر

ےکضااستنبضےسضایبنضملسو هيلع هللا ىلص اسضیکضوکیئضربتعمضدنسضہنضےلمضاےسضآپضضاوربجضکت

ااسیالکمضاورضواہعقضیہضضیکضاجبنضرصفملسو هيلع هللا ىلص ویکہکنضآپ،ضرکانضوموقفضراھکضاجےئ

 ۔ضوسنمبضایکضاجاتکسضےہضوجربتعمضدنسضےسضاثتبضوہ

‘‘حیحص’’ےنضا ینضضlزریضثحبضرواتیضےسضاتلمضاتلجضومضمنضااممضاخبریضامہضونٹ:ض

1 

 ںیمضرختجیضایکضےہ،ضالمہظحضوہ:

 عن المقبري، سعيد عن مالك، حدثني: قال إسماعي ، حدثنا’’

 عنده كانت من: قال وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول أن ،هريرة أبي

 أن قب  من درهم، وال دينار ثم ليس فإنه منها، فليتحلله ألخيه مظلمة

 سيئات من أخذ ،حسنات له يان لم فإن حسناته، من ألخيه يؤخذ

 .‘‘عليه فطرحت أخيه

ضاہللضےسضr رضحتضاوبرہری   ضروسل ےنضاراشدضملسو هيلع هللا ىلص رواتیضےہضہک

وہضوتضو ضاسضےساسضےکضالحلضوہےنضیکضضاھبیئضرپضملظضایکضرفامای:ضسجضصخشضےنضاےنپ

                                                      

ـ .۱۴۸۸األولىبيروت،الطبعة  دار طوق النجاةـ ،ت:محمد زهير بن ناصر الناصر،۲/۱۱۱الصحيح للبخاري: 1  ه
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دروخا ِتسضرکے،ضویکہکنضواہںض)روزمضایقتم(دانیرضاورضدرمہضںیہنضوہںضےگ،اسض

ےسضےلہپضہکضاسضیکضایکینںضاسضےکضاھبیئضےکضےئلضےلضیلضضاجںیئ،رھپضارگضاسضےکضاپسض

 اجںیئضیگ۔ضایکینںضںیہنضوہںضیگ،ضوتضاسضےکضاھبیئضیکضرباایئںضےلضرکضاسضرپضڈالضدی

 

iI 
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 3ربمنرواتیض

 ےھجمضضeرضحتضربجلیےنضاراشدضرفامای:ملسو هيلع هللا ىلص آپرواتی:

 اہللضےکضذرکضیکضاسضدقرضاتدیکضرکےتضرےہہکضےھجمضہیضامگنضوہےنضاگلضہکض

 ریغبضذرکضےکضوکیئضزیچضعفنضہنضدےضیگ۔

 رواتیضاکضدصمر

‘‘منبهات’’ lاحظفضانبضرجح

ےسضضr ںیمضرضحتضاجربضنبضدبعاہلل 1

 وقنملضاکیضیبملضدحثیضےکضآرخضںیمضےتھکلضںیہ:

وما زال يوصيني بذكر اهلل حتى ظننت أنه ال ينفع قول إال ’’ 

ےھجمضاہللضےکضذرکضیکضاسضدقرضاتدیکضضeےنضاراشدضرفامای:ضربجلیملسو هيلع هللا ىلص آپ.‘‘به

 رکےتضرےہہکضےھجمضہیضامگنضوہےنضاگلضہکضریغبضذرکضےکضوکیئضزیچضعفنضہنضدےضیگ۔

 رواتیضاکضمکح

ضرواتیضدنسضاًاتاحلضںیمہضںیہکضںیہنضلمضیکس  ضےکضابووجدہی ،ضالتشضایسبر

ےکضااستنبضےسضایبنضملسو هيلع هللا ىلص ضآپضاوربجضکتضاسضیکضوکیئضربتعمضدنسضہنضےلمضاےس

یکضاجبنضرصفضااسیالکمضاورضواہعقضیہضملسو هيلع هللا ىلص ویکہکنضآپ،ضوموقفضراھکضاجےئرکانض

 ۔ضوسنمبضایکضاجاتکسضےہضوجربتعمضدنسضےسضاثتبضوہ،واہللضاملع
                                                      

 . هـ۱۸۴۰الطبعة،مطبع مصطفائ،۵9منبهات:ص: 1

ےکضااستنبضےسوہشمرضےہ،ضنکیلضخیشضادحلثیضاجہعمضاظمرہضlاحظفضانبضرجحالقسعین‘‘اتهالمنب’’واحضضرےہضہکضذموکر ضاتکبض

ضlےنضاسضااستنبضاکضردضایکضےہ،ضاورضاھکلضےہضہکضہیضہنضاحظفضانبضرجحضالقسعینضlولعمضاہسرنضوپررضحتضومالانضدمحمویسنضوجنضوپری

ض ضانبضرجحضیکم ضیہ ضہن ضےہضاور  lیک
ضلیصفتضےکےئلضدےئھکی ضےہ، ضےکیسکضفنصمضیک ضانم ضہکلبضادمحنبضدمحمرجحی ت )اليواقيیک،

 .هـ(۱۴۸9،ترتيب: محمد أيوب سورتي،مجلس دعوة الحق لستر،الطبعة۱/۴۴۸الغالية:
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 ربمنضتیروا

  وہیتضےہرواتی:ضاہللضےکضراےتسضںیمضداعضاےسیضوبقلض

 ۔یکضداعضوبقلضوہیتضیھت Eءضایبنےسیجضینبضارسالیئضےکضا

 رواتیضاکضمکحض

دنسضاًاتاحلضںیمہضایہنضاافلظضےکضاسھتضالتشضایسبرضےکضابووجدذموکر ضضرواتیض

ےکضضملسو هيلع هللا ىلصاوربجضکتضاسضیکضوکیئضربتعمضدنسضہنضےلمضاےسضآپض،ضضلمضیکسںیہکضںیہن

ضدر ِتسضںیہنضےہ ضرکان ضااستنبضےسضایبن ضاجبنضرصفضملسو هيلع هللا ىلص ویکہکنضآپ، یک

  ۔ااسیالکمضوواہعقضیہضوسنمبضایکضاجاتکسضےہضوجربتعمضدنسضےسضاثتبضوہ،واہللضاملع

 ےنضا ینضlزریمضثحبضرواتیضےسضیتلمضیتلجضہیضذیلیضرواتیضااممضانبضامہجض افدئ :

‘‘سنن’’

ضاےسضاضفلئضےکضاببضںیم 1 ایبنضرکےنضںیمضوکیئضضںیمضرختجیضیکضےہ،

 رحجضںیہنضےہ،المہظحضوہ:

حدثنا محمد بن طريف قال: حدثنا عمران بن عيينة، عن ’’ 

عطاء بن السائب، عن مجاهد، عن ابن عمر، عن النبي صلى اهلل عليه 

الغازي في سبي  اهلل والحاج والمعتمر وفد اهلل دعاهم  وسلم قال:

 .‘‘فأجابوه وسألوه فأعطاهم

رضحتضانبضرمعض
q
ض اکضاراشدضلقنضرفامےتضںیہضہکضاہللضےکضراےتسضملسو هيلع هللا ىلص یبنضض

،ضبجضہیضاہللضوکضرکےنضواالضہیضولگضاہللضاکضودفضںیہضںیمضاہجدضرکےنضواالضاورضجحضورمع 

 اکپرےتضںیہضاہللضانضیکضاکپرضوکضےتنسضںیہ،ضاورضوجضہیضامےتگنضںیہضاہللضانضوکضاطعضرکاتضےہ۔ض

                                                      

 .حلب  ـ دار إحياء الاتب العربية،محمد فؤاد عبد الباقيت:،۸۲9۴،رقم:9۵۵/ ۱:ن ماجهسنن اب 1
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 5ربمنرواتیض

ا ینضیٹیبضاکضاکنحضوفکضےنلمضےکضابووجدضضصخشےنضرفامایضہکضوجضملسو هيلع هللا ىلص رواتی:ضآپض

ہنضرکےضاسضوکضیٹیبضیکضرہضاموہاریضےکضدبہلضاکیضربمغیپضلتقضرکےنضاکضانگ ضاتلمض

 ےہ،ضاورضایقتمضےکضدنضاےسضہیضاموہاریضالپیئضاجےئضیگ۔

 رواتیضاکضمکح

،ضالتشضایسبرضےکضابووجدذموکر ضرواتیضدنسضاًاتاحلضںیمہضںیہکضںیہنضلمضیکس

ےکضااستنبضےسضایبنضملسو هيلع هللا ىلص اےسضآپضیکضوکیئضربتعمضدنسضہنضےلمضضاوربجضکتضاس

واہعقضیہض روایکضاجبنضرصفضااسیالکمضملسو هيلع هللا ىلص ویکہکنضآپ،ضرکانضوموقفضراھکضاجےئ

 ۔ضوسنمبضایکضاجاتکسضےہضوجربتعمضدنسضےسضاثتبضوہ،واہللضاملع

 امہضافدئ :

‘‘العيال’’ ےنضضlاحظفضانبضایبضادلاینض 

ںیمضزریمضثحبضرواتیضےسض 1

فیعضضرواتیضرختجیضیکضےہ،ضےسجضاضفلئضےکضاببضںیمضایبنضایکضاجضاکیضیتلمضیتلجض

 اتکسضےہ،المہظحضوہ:

 حدثنا ي،سِيْنِّالتِ بار بن بشر حدثنا اش،دَخِ بن خالد حدثنا’’  

 بن عمر عن األزدي، مجاشع أبي عن مريم، أبي بن اهلل عبد بن بار أبو

 في: يقول وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول سمعت: قال الخطاب،
                                                      

 الرياض، ـ إطلس الخضراءدار فاض  بن خلف الحمادة الرقي،،ت:۴۴۴۰،رقم:۴/۸۵۲انظر موسوعة ابن أبي الدنيا: 1

 . هـ۱۴۴۴الطبعة األولى
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 فأصابت ،يزوجها فلم سنة عشرة اثنتي ابنة له بلغت من: ماتوب التوراة

 .‘‘عليه ذلك فإنما ،إثما

 ےنضرفامای:ملسو هيلع هللا ىلص ہکضآپضےسضرواتیضےہضضrرمعضنبضاطخبرضحتض 

اھکلضےہضہکضسجضصخشضیکضیٹیبضیکضرمعضابر ضاسلضوہاجےئضاورضاسضےنضیٹیبضاکضضوتراتضںیم

 اکنحضہنضایک،ضرھپضاسضیکضیٹیبضےنضوکیئضانگ ضایکضوتضاسضاکضوابلضاسضےکضابپضرپضوہاگ۔

‘‘شعب اإليمان’’ ےنضضlیہیضرواتیضااممضیقہیبض 

 ںیمضرختجیضیکضےہ، 1

‘‘البلدانيات’’ ےنضضlزینضاحظفضاخسویض

 فیعضضاہکضےہ۔ضاسضرواتیضوک 2

                                                      

ـ .۱۴۸۴الطبعة األولىالرياض، ـ الرشدمختار أحمد الندوي،ماتبة ،ت: ۲۴۰۸،رقم:۱۱/۱۴۲شعب اإليمان: 1  ه

ـ .۱۴۸۸الطبعة األولىالرياض، ـ حسام بن محمد القطان،دار العطاء،ت:۴۵،رقم:۸۱۴البلدانيات:ص: 2  ه

ض ض احظفضاخسویضؒ قرأت على أبي حفص عمر بن إبراهيم القاضي بالمدرسة النظامية من ’’یکضابعرتضالمہظحضوہ:ض

قلت له أخبرك أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن المرداوي القاضي فأقر به أنا أبو  ،صالحية دمشق

عن أبي  ،عن أم محمد الصالحية كالهما ،وأخبرني بعلو العز أبو محمد الحنفي العباس بن المحب )ح(

بو أنا أ ،أنا أبو محمد يحيي بن الطراح ،قال األول سماعا أنا أبو حفص بن طبرزذ ،الحسن بن البخاري

ثنا أبو عبد اهلل الحسين  ،الحسين محمد بن أحمد بن محمد بن عبد اهلل بن عبد الصمد بن المهتدي باهلل

ثنا أبو يعقوب إسحاق بن الحسن  ،ثنا محمد بن عبد اهلل العساري ،بن أحمد بن عبد اهلل بن باير الحافظ

 ،عن أبي نضرة ،عن سعيد الجريري ،ثنا شداد بن سعيد الراسبي ،ثنا مسلم بن إبراهيم ،بن ميمون الحربي

من  :قاال قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،عن أبي سعيد الخدري وعبد اهلل بن عباس رضي اهلل عنهم

فأصاب إثما فإنما إثمه عليه  ،فإن بلغ ولم يزوجه ،فإذا بلغ فليزوجه ،فليحسن أدبه واسمه ،ولد له مولود

 .أو قال باء بإثمه

 ،عن إسحاق الحربي ،له من حديث أحمد بن عبيد ،رواه البيهقي في شعب اإليمان ،هذا حديث ضعيف 

وفي الباب عن  ،وليس شداد ممن ذكر في الذين سمعوا منه قبله ،والجريري ممن اختلط ،فوقع لنا عاليا

فارتابت  ،ماتوب في التوراة من بلغت له ابنة ثنتي عشرة سنة فلم يزوجها :قال ،عمر بن الخطاب رفعه

لان قال  ،وكذا عنده من حديث أنس رضي اهلل عنه نحوه ،أخرجه البيهقي أيضا ،فإثم ذلك عليه ،ثماإ

إنما نرويه باإلسناد  :وقال ،وكذا استنار أحمد إسناد حديث أنس رضي اهلل عنه ،إنه شاذ بمرة :الحاكم

 .‘‘ةوعلى ك  حال فهي ضعيف ،األول
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ضاالخیقضدنسپدییگضےکض   واحضضرےہضہکضرشتعیضےنضیسکضرہتشضںیمضدینیضو

ضانچہچنضااممض ضیکضودیعضانسیئضےہ، ضدرگیضاسفد ضوصبرتم دعبضاکنحضیکضرتبغضدالیئضےہ،

رقارضض‘‘ نسحضرغبی’’ ںیمضدرجضذلیضدحثیضوکض 1‘‘سنن’’ ا ینضےنض lرتذمیض

 دےضرکضانضاافلظضےسضرختجیضایکضےہ:

اق البلخي، قال: حدثنا حاتم بن وَّحدثنا محمد بن عمرو السَ’’ 

إسماعي ، عن عبد اهلل بن هرمز، عن محمد وسعيد ابني عبيد، عن أبي 

حاتم المزني قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: إذا جاءكم من 

ترضون دينه وخلقه فأناحوه، إال تفعلوا تان فتنة في األرض وفساد، 
                                                                                                          

 ںیمضاسضرواتیضےکضزمدیضرطقضذرکضےئکضںیہ،ضالمہظحضوہں:‘‘المداوي’’ےنض  lالعہمضادمحضنبضدمحمضنبضدصقیضامغری

، فإثم ذلك عليه ،فلم يزوجها فأصابت إثما ،ماتوب في التوراة: من بلغت له ابنة اثنتى عشرة سنة’’ 

 .والمتن شاذ ،قال الشارح: وإسناده صحيح، )هب( عن عمر وأنس

روى حديث أنس عن الحاكم، وأن  يالابير أن البيهققلت: هذا باط  ب  هو تهور وتالعب، فإنه نق  في 

، في كتابه، وهو إسناد صحيح والمتن شاذ بمرة يالحاكم قال: هذا وجده بار بن محمد بن عبدان الصدف

أنه من حديث أنس منار  يفبين البيهق، ااد األول، وهو بهذا اإلسناد منار: إنما نرويه باإلسنيقال البيهق

 وحديث عمر أيضا ضعيف، فالحديث من كال الطريقين، ف فيه من حديث عمرغير معروف، وأن المعرو

 .ضعيف، فقوله: إسناده صحيح بعد ما نق  عن البيهقى تضعيفه تهور وتالعب

 يأخبرنا أبو المظفر محمد بن أحمد بن عل قال: ‘‘شرح المقامات’’ في  يوالحديث خرجه أيضا البنده

ثنا أبو بار محمد بن عمر بن خلف  ،التنيسى يمد بن محمد بن علأنا أبو نصر مح ،الخطيب بقراءتى عليه

ثنا  ،ثناخالد بن خداش ي،ثنا أحمد بن بشر المربد ،بن عثمان التمار يثنا أبو بار محمد بن السر ،الوراق

عن عمر بن الخطاب  ،عن أبي مجاشع األزدى ،ثنا أبو بار عبد اهلل بن أبي مريم ،بشر بن بار التنيسى

 .قال: سمعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول مثله ،رضي اهلل عنه

أخبرنا  ،أخبرنا أبو المظفر أحمد بن سعيد بن حزة ،أخبرنا أبي في مسند الفردوس قال: يورواه الديلم 

ثنا  ،المالاي ثنا إبراهيم بن محمد ،حدثنا الفض  بن الفض  الاندى ،بن منجويه إمالء الحسين بن محمد

وأبو بار بن أبي مريم ، به مثله ،ثنا بشر بن بار ،ثنا سليمان بن عبد الرحمن ،محمد بن أحمد بن مطر

 .دار الاتبي(، ۲۱99،رقم:۵/۱۰)المداوي:‘‘ضعيف، وشيخه أبو مجاشع مجهول

ـ .۱۴۸۸األولىالطبعة ،بيروتـ دار الغرب اإلسالمي ،بشار عواد معروف،ت:۱۰۲۵،رقم:۸/۴۲۱سنن الترمذي:  1  ه
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وإن كان فيه؟ قال: إذا جاءكم من ترضون دينه  !ول اهللقالوا: يا رس

هذا حديث حسن غريب، وأبو حاتم  . وخلقه فأناحوه، ثالث مرات

المزني له صحبة، وال نعرف له عن النبي صلى اهلل عليه وسلم غير هذا 

 .‘‘الحديث

ضروسضrاوبضاحمتضزمینضرضحتض  ےنضاراشدضملسو هيلع هللا ىلص لضاہللضرفامےتضںیہضہک

بجضاہمترےضاپسضوکیئضااسیضصخشضآےئضسجضاکضدنیضوضاالخقضمتضدنسپضرکےتضوہض: رفامای

 pےسضاکنحضرکدو،ضارگضمتضااسیضہنضرکوضےگضوتضزنضںیمضہنتفضاورضاسفدضوہاگ،ضاحصہبضضوتضاس

ےنضرفامای:ضبجضاہمترےضاپسضملسو هيلع هللا ىلص آپضض؟وہےنضرعضضایکضہکضارگہچضاسضںیمضھچکض

ضاالخقضوکضمتضدنسپ ضرکےتضوہضوتضاسضےسضاکنحضوکیئضااسیضصخشضآےئضسجضےکضدنیضو

 ےنضہیضابتضنیتضرمہبتضاراشدضرفامیئ۔ملسو هيلع هللا ىلص رکدو،ضآپض
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 رواتیضربمن

 ذغاضدوھضایلضرکو،ضہنمضرپضیگلضوہیئضےکضوچبںضض’’ رواتی:ض

 ۔‘‘ویکہکنضاطیشنضہشیمہضیچبضوہیئضذغاضوکضوساتھگنضےہ

 رواتیضاکضمکح

ضرواتیضدنسضاًاتاحلضںیمہضںیہک  ضےکضابووجدہی ،ضںیہنضلمضیکسضالتشضایسبر

ےکضااستنبضےسضایبنضملسو هيلع هللا ىلص پضاوربجضکتضاسضیکضوکیئضربتعمضدنسضہنضےلمضاےسضآ

اجبنضرصفضااسیالکمضاورضواہعقضیہضضیکملسو هيلع هللا ىلص ویکہکنضآپ،ضوموقفضراھکضاجےئرکانض

 ۔ضوسنمبضایکضاجاتکسضےہضوجربتعمضدنسضےسضاثتبضوہ،واہللضاملع

 امہضافدئ :

ںیمضایسضومضمنضےسضیتلمضیتلجضاکیض 1‘‘سنن’’  ینضےنضاضlااممضرتذمی

 اہکضےہ،ضالمہظحضوہ:‘‘نسحضرغبی’’ رواتیضرختجیضیکضےہ،ضاورضاےسض

حدثنا  ،حدثنا أبو بار محمد بن إسحاق البغدادي الصاغاني’’ 

حدثنا منصور بن أبي األسود، عن األعمش،  ،محمد بن جعفر المدائني

اهلل عليه  قال: قال رسول اهلل صلى ،عن أبي صالح، عن أبي هريرة

 .‘‘فال يلومن إال نفسه ،فأصابه شيء ،رمَوسلم: من بات وفي يده ريح غَ

ضرفامای:ضملسو هيلع هللا ىلص روسلضاہللضرفامےتضںیہضہکض r رضحتضاوبرہری  ےنضاراشد

ٹہضیکض وُضوہ،ضاورضاےسضسجضےنضراتضاسضاحلضںیمضزگاریضہکضاسضےکضاہھتضںیمضانکچ

                                                      

ـ .۱۴۲۸ولىالطبعة األمصر،ـ  البابي مصطفى ،ت:إبراهيم عطوه عوض،مطبعة۱۲۵۰،رقم:۴/۸۲9الترمذي: سنن 1  ه



 مجنپ()ہصحض  3۵۲

 رکے۔وکیئضزیچضچنہپضاجےئ،ضوتضو ضاےنپضآپضوکضیہضالمتمض

‘‘المعجم الابير’’ ےنضضlااممضربطاینض

ضrاوبضدیعسضدخریضضںیمضہیضرواتی 1

 ےسضرختجیضیکضےہ،ضاسضےکضاافلطضہیضںیہ:

 حدثني صالح، بن اهلل عبد ثنا األزدي، شعيب بن مطلب حدثنا’’ 

 بن اهلل عبد بن اهلل عبيد عن شهاب، ابن عن عقي ، عن يزيد، بن نافع

 عليه اهلل صلى النبي عن عنه، اهلل رضي الخدري سعيد أبي عن عتبة،

 إال يلومن فال ح،ضَوَ فأصابه ر،مَغَ ريح يده وفي بات من: قال وسلم

 .‘‘نفسه

ےنضرفامای:ضسجضملسو هيلع هللا ىلص رواتیضےہضہکضیبنضضےسضrرضحتضاوبضدیعسضدخری

ضاورضاےسض ےنضراتضاسضاحلضںیمضزگاریضہکضاسضےکضاہھتضںیمضانکچٹہضیکض وُضوہ،

 ضو ضاےنپضآپضوکضیہضالمتمضرکے۔ربصضیکضامیبریضوہضاجےئ،ضوت

‘‘الترغيب’’ ےنضlاحظفضذنمریض

 مجمع’’ ےنضlںیمضاورضاحظفضیمثیہض 2

‘‘الزوائد

ضاہک‘‘ إسناده حسن’’ یکضاسضدحثیضےکضابرےضںیمضض‘‘ اریبضامجعمل’’ ںیمض 3

 ےہ۔
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ـ القاهرة،الطبعة الثانية۵۴۴۵رقم:،۵/۴۵المعجم الابير: 1 ـ .۱۴۰۴،ت:حمدي عبد المجيدالسلفي،ماتبة ابن تيمية   ه

ـ بيروت،الطبعة الثانية شمس الدين،دار الاتب،ت:إبراهيم ۵،رقم:۴/۱۱۰الترغيب والترهيب: 2 ـ .۱۴۸۴العلمية   ه

 . بيروتالاتاب العربي ـ  دار،حسام الدين القدسي،ت:۵/۴۰:مجمع الزوائد 3
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 7ربمنرواتیض

ضیکضرمعضںیمضےسضرصفضاکیضڑھگیضابیقضرےنہضیکضوصرت rرواتی:ضاکیضاحصیبض

ضملعضضںیمضوغشملضوہےنضاکضرفامان۔ملسو هيلع هللا ىلص آپضںیمض  اکضانضوکضضاسضوتقضوصحلم

 رواتیضاکضدصمر

‘‘مفاتيح الغيب’’ ےنضضlہیضرواتیضااممضرخفضادلنیضرازیض

ںیمضریغبض 1

 دنسضےکضانضاافلظضےسضذرکضیکضےہ:

 :أنه عليه الصالة والسالم كان يحدث إنسانا فأوحى اهلل إليه’’  

إنه لم يبق من عمر هذا الرج  الذي تحدثه إال ساعة، وكان هذا وقت 

 !فاضطرب الرج  وقال: يا رسول اهلل ،العصر، فأخبره الرسول بذلك

فاشتغ   ،اشتغ  بالتعلم :دلني على أوفق عم  لي في هذه الساعة، قال

 .بالتعلم، وقبض قب  المغرب

النبي صلى اهلل  قال الراوي: فلو كان شيء أفض  من العلم، ألمره

 . ‘‘عليه وسلم به في ذلك الوقت

ضاہللضاعتیلضیکضآپضہیلعضاالصلۃضواالسلمضاکیضصخشضےسضوگتفگضرفامضرےہضےھتضہک

ہیضصخشضوجضآپضےکضاسھتضوگتفگضرکراہضےہضاسضیکضرمعضرصفضرطفضےسضویحضآیئ:

ےنضاسضصخشضملسو هيلع هللا ىلص اہللضاھت،ضروسلضاکیضڑھگیضابیقضر ضیئگضےہ،ضاورضو ضرصعضاکضوتقض

اےضاہللضےکضروسل!ضےھجمضنیچضوہایگضاورضےنہکضاگل:ضضو ضےبابرےضںیمضربخضدی،ضوتضوکضاس

                                                      

 . هـ۱۴۰۱،دار الفار ـ بيروت،الطبعة األولى۸/۸۰۲مفاتيح الغيب: 1
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ےنضملسو هيلع هللا ىلص ،ضآپضزاید ضانمبسضوہوکیئضااسیضلمعضاتبںیئضوجضاسضوتقضریمےضےئلض

ضصخشضملعضاحلصضرکےنضںیمضرفامای: ضو  ضوت ضوہاجؤ، ملعضاحلصضرکےنضںیمضوغشمل

 وغشملضوہایگ،ضاورضرغمبضےسضےلہپضیہضااقتنلضرکایگ۔

اسضملسو هيلع هللا ىلص ےسضزاید ضالضفضوہیتضوتضیبنضضںیہضہکضارگضوکیئضاورضزیچضملعضراویضےتہک

 صخشضوکضاسضوتقضاسضےکضرکےنضاکضمکحضرفامےت۔

 رواتیضاکضمکح

ضرواتیضدنسضاًاتاحلضںیمہضںیہکضںیہنضلمضیکس  ضےکضابووجدہی ،ضالتشضایسبر

ےکضااستنبضےسضایبنضملسو هيلع هللا ىلص اےسضآپضاوربجضکتضاسضیکضوکیئضربتعمضدنسضہنضےلمض

یکضاجبنضرصفضااسیالکمضاورضواہعقضیہضملسو هيلع هللا ىلص ویکہکنضآپ،ضراھکضاجےئوموقفضرکانض

  ۔وسنمبضایکضاجاتکسضےہضوجربتعمضدنسضےسضاثتبضوہ،واہللضاملع
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 ربمنضرواتی

 وجضصخشضابرشضےکضزنولضےکضوتقضہیضدرودضڑپاتھضےہ،ض’’  رواتی:

 وتضاہللضزعوضلجضاےسضابرشضےکضرہضرطقےضےکضدبےلضیکینضاطعضرفاماتضےہ:

 هم ص  وسلم على سيدنا وموالنا محمد وعلى آل سيدنا اللّ

 .‘‘وموالنا محمد بعدد قطرات األمطار

 رواتیضاکضمکح

ضرواتیضدنسضاًاتاحلضںیمہضںیہکضںیہنضلمضیکس  ضےکضابووجدہی ،ضالتشضایسبر

ےکضااستنبضےسضایبنضملسو هيلع هللا ىلص اےسضآپضضاوربجضکتضاسضیکضوکیئضربتعمضدنسضہنضےلم

یکضاجبنضرصفضااسیالکمضاورضواہعقضیہضملسو هيلع هللا ىلص آپویکہکنض،ضوموقفضراھکضاجےئرکانض

  ۔وسنمبضایکضاجاتکسضےہضوجربتعمضدنسضےسضاثتبضوہ،واہللضاملع
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 رواتیضربمن

 انجزےضیکضآرخیضفصضالضفضےہ۔رواتی:

 رواتیضاکضدصمر

‘‘الدر المختار’’ lالعہمضیفکصح 

 صفوفها وأفض ’’ ںیمضرفامےتضںیہ:ضض 1

اعزجیضےکض،ضانجزےضیکضآرخیضفصضالضفضےہاورض. ‘‘عللتواض إظهارا آخرها

 ااہظرضیکضوہجضضےس۔ض

ض ضlاسضےکضتحتضالعہمضانبضاعدبنیضاشیم ضض وأفض   قوله’’ ےتھکلضںیہ:

وبحث فيه في الحلية بإطالق ما في  ،كذا في القنية صفوفها آخرها الخ

 ،خير صفوف الرجال أولها صلى اهلل عليه وسلم: صحيح مسلم عنه

 .وبأن إظهار التواضع ال يتوقف على التأخر ،وشرها آخرها

ألنها  ،قد يقال إن الحديث مخصوص بالصالة المطلقة :أقول

رواه أبو داود  ،من صلى عليه ثالثة صفوف غفر له :ولقوله ،المتبادرة

 ولهذا قال ،والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم ،وقال حديث حسن

 حتى لو كانوا سبعة يتقدم ،ويستحب أن يصف ثالثة صفوف :في المحيط

فلو كان الصف ، ثم واحدا ،ثم اثنان ،أحدهم لإلمامة ويقف وراءه ثالثة

 ولاره ،األول أفض  في الجنازة أيضا لاان األفض  جعلهم صفا واحدا

‘‘هذا ما ظهر لي ،كما كره في غيرها ،قيام الواحد وحده

2 . 
                                                      

ـ ۱۸۰الدر المختار:ص: 1 ـ .۱۴۸۴بيروت،الطبعة األولى ،ت:عبد المنعم خلي  إبراهيم،دار الاتب العلمية   ه

 ،،ت:عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض،دار عالم الاتبـ  الرياض۴/۱۱۸حاشية ابن عابدين: 2

 . هـ۱۴۸۴الطبعة
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ںیمض‘‘ہینقض’’ وقہلض)اورضانجزےضیکضآرخیضفصضالضفضےہضاخل(ایسضرطحض 

ضاسضےکضابرےضںیم ضاور ںیمضثحبضیکضےہضاسضدحثیمضقلطمضیکضوہجض‘‘ ہیلح’’ ےہ،

ضیکضوفصںضںیمضملسو هيلع هللا ىلص آپض ںیم‘ ‘حیحصضملسم’’ےسضوجض ضرمدوں ضےہ: ےسضوقنمل

ااہظرضےھچیپضوہےنضرپضورضاعزجیضاکضا رتہبنیضفصضیلہپضےہ،ضاورضآرخیضفصضربیضےہ،

 وموقفضںیہنضےہ۔

(اتہکضوہںضہکضاہکضاجاتضےہضہکضدحثیضاخصضےہضlںیمض)العہمضانبضاعدبنی 

ےکضاسضوقلضملسو هيلع هللا ىلص یہیضابتمدرضےہ،ضاورضآپضقلطمضامنزضےکضاسھت،ضویکہکنضاسضےسض

یکضوہجضےسضہکضسجضصخشضرپضنیتضوفصںضےنضامنزضانجز ضڑپ یضوہ،ضاسضیکضرفغمتضرکض

ضضدیضاجیتضےہ، اہکض‘‘دحثیضنسح’’ ےنضرواتیضرکےنضےکضدعبضضlاےسضاوبضداود

ضاورضاحمکض ضاورضایسضوہجضےسض‘‘حیحصضیلعضرشطضملسم’’ ےنض lےہ،  ‘‘طیحم’’ اہکضےہ،

استضآدیمضںیمضےہضہکضبحتسمضہیضےہضہکضنیتضںیفصضانبیئضاجںیئ،ضاہیںضکتضہکضارگض

ضاورضاسضےکضےھچیپضنیتضاامتمضےکےئلضآےگضوہاجےئضوہںضوتضانضںیمضےسضاکی ،

ضارگضانجز ضںیمضیھبضاول فصضضآدیمضڑھکےضوہں،ضرھپضدوضڑھکےضوہں،ضرھپضاکی،

الضفضوہیتضوتضرھپضبسضولوگںضوکضاکیضیہضفصضںیمضڑھکاضرکضدانیضاچےئہضاھت،ضاورضًانیقیض

ےہ،ضریمےضاکیضآدیمضاکضاےلیکضڑھکاضوہانضرکم ضوہات،ضاسیجضہکضانجز ضےکضالعو ضںیمضرکمو ض

 اسےنمضیہیضابتضاظرہضوہیئ۔ض

‘‘الدر المختار’’ ےنضlزینضالعہمضیفکصحض

ضدورسےضاقممضںیمضاکیض 1

. ‘‘في غير جنازة وخير صفوف الرجال أولها’’ ںیہ:ضضاافلظضلقنضےئکرپضہیض
                                                      

ـ بيروت،الطبعة األولى ۴۲الدر المختار:ص: 1 ـ .۱۴۸۴،ت:عبد المنعم خلي  إبراهيم،دار الاتب العلمية   ه
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 رمدوںضےکےئلضاولضفصضالضفضےہضامجتعضیکضامنزضںیم،وساےئضامنزضانجز ضےک۔

ضlاسضےکضتحتضالعہمضانبضاعدبنیضاشیمض  ضض قوله في غير ’’ ےتھکلضںیہ:

ألنهم شفعاء فهو أحرى  ،أما فيها فآخرها إظهارا للتواضع  جنازة

ألن المطلوب فيها تعدد الصفوف، فلو فض  األول  ،بقبول شفاعتهم

‘‘رحمتي ،امتنعوا عن التأخر عند قلتهم

1 . 

انجزےضیکضامنزضںیمضآرخیضفصضاکضالضفضوہانضاعزجیضےکضوطرضرپضےہ،ضاسض 

ےئلضہکضو ضافسرشضرکےنضواےلضںیہضانضیکضافسرشضوبقلضوہےنضےکضزاید ضالقئضےہ،ض

ضارگضاولضفصضوکضالضفضاہکضویک ہکنضانجزےضیکضامنزضںیمضبولطبضزاید ضںیفصضںیہ،

ےنضضlاجےئضاگضوتضہیضوفصفضیکضدعتادضیکضزایدیتضںیمضامعنضوہاگ،ضخیشضیفطصمضریتمحض

 اےنپضاحہیشضںیمضاےسضذرکضایکضےہ۔

 ضعبضدرگیضاصمدر

‘‘حلبة المجلي’’ ھ(ےن۲۲۵)اوتملیفض lاےسضالعہمضانبضاریمضاحج 

2 

 حاشية الطحطاوي على مراقي’’ ھ(ےن۲۱3۲)اوتملیفضضlںیم،ضالعہمضاطحطویض

‘‘الفالح

‘‘العرف الشذي’’ ےنضl،ضاورضالعہمضاونرضاش ضریمشکیضںیم 3

ںیمض 4

 ذرکضایکضےہ۔ضدحثیضےہکضریغبض

                                                      

 ،ادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض،دار عالم الاتبـ  الرياض،ت:ع۸/۴۱۸حاشية ابن عابدين: 1

 . هـ۱۴۸۴الطبعة

ـ بيروت،الطبعة األولى۸/۵۱۴حلبة المجلي: 2 ـ ۱۴۴۵،ت:أحمد بن محمد الغالييني الحنفي،دار الاتب العلمية   .ه

 يةـ  بيروت،،ت:محمد عبدالعزيز الخالدي،دار الاتب العلم۴۰۴حاشية الطحطاوي على مراقي الفالح:ص: 3

 . هـ۱۴۱۲الطبعة األولى

 . هـ۱۴۸۵،ت:محمود شاكر،دار إحياء التراث العربي ـ بيروت،الطبعة األولى۱/۸۴۵العرف الشذي: 4
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 lضعبضبتکضںیمضہیضومضمنضالعہمضاوبضالضفلضدبعضارلنمحضنبضدمحمضرکامینضامہضونٹ:ض

 وطرضرپضوقنملضےہ،ضالمہظحضرفامںیئ:ضھ(ےکضوقلضےک۵43)اوتملیفض

ض ‘‘مرقاة المفاتيح’’ lالمیلعضاقری

ض 1 قال ابن ’’ ںیمضرفامےتضںیہ:

الملك في شرح الوقاية: ذكر الارماني أن أفض  الصفوف في صالة 

الجنازة آخرها، وفي غيرها أولها، إظهارا للتواضع، ولتاون شفاعته 

 .‘‘أدعى إلى القبول

ےنضضlںیمضاہکضےہضہکضرکامینض‘‘رشحضاولاقہی’’ ےنضlانبضدبعضاکلملض

ضاورضانجزےض ذرکضایکضےہضہکضےبکشضانجزےضیکضامنزضںیمضآرخیضفصضالضفضےہ،

ضاورضاتہکضانضیکض ےکضالعو ضںیمضیلہپضفصضالضفضےہ،ضاعزجیضاظرہضرکےنضےکےئل،

 ۔ضافسرشضدلجیضوبقلضوہ

ضدلنیےکضوقلضےکضوطرضرپضالعہمضرفدیضاضlیہیضومضمنضالعہمضاوبضالضفلضرکامینض

‘‘الفتاوى التاتارخانية’’ ھ(ےن۲۲۲)اوتملیفضضlاعملضنبضالعءضدولہیضدنہیض

2 

 ھ(ےن۵۲۱)اوتملیفضضlںیمضاورضالعہمضدمحمضنبضریبضیلعضنبضادنکسرضربوکیضرویمض

‘‘رسائ  البركوي’’

 ںیمضلقنضایکضےہ۔ 3

 رواتیضاکضمکح

،ضیکسالتشضایسبرضےکضابووجدذموکر ضرواتیضدنسضاًاتاحلضںیمہضںیہکضںیہنضلمض

                                                      

ـ .۱۴۸۸،ت:جمال عيتاني،دار الاتب العلمية ـ بيروت،الطبعة األولى ۱۵۲۴،رقم:۴/۱۴9مرقاة المفاتيح: 1  ه

ـ هند،الطبعة۸۴۱۰،رقم:۸/۸۴۵الفتاوى التاتارخانية: 2 ـ .۱۴۴۱،ت:شبير أحمد القاسمي،ماتبة زكريا ديوبند   ه

 .ء ۸۰۱۱،ت:أحمد هادي القصار،دار الاتب العلمية ـ بيروت،الطبعة األولى۸۸۴رسائ  البركوي:ص: 3



 مجنپ()ہصحض  3۲۲

ےکضااستنبضےسضایبنضملسو هيلع هللا ىلص اےسضآپضاوربجضکتضاسضیکضوکیئضربتعمضدنسضہنضےلمض

واہعقضیہضرضوایکضاجبنضرصفضااسیالکمضملسو هيلع هللا ىلص ویکہکنضآپ،ضرکانضوموقفضراھکضاجےئ

  ۔وسنمبضایکضاجاتکسضےہضوجربتعمضدنسضےسضاثتبضوہ،واہللضاملع
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 رواتیضربمن

 رواتی:ضوجضصخشضرضحاتضنیخیشضاکضدافعضرکےضاگضوتض

 ہیضرضحاتضا ینضویکینںضںیمضےسضوچاھتیئضہصحضیکینضاکضاےسضدںیضےگ۔

 رواتیضاکضدصمر

ض ضامیکل ضاربامیہضنبضاعرمضدیبعی ضضlالعہم عمدة ’’ ھ(ےنض۲۱۵۲)اوتملیف

‘‘التحقيق

 ںیمضہیضرواتیضانضاافلظضےسضذرکضیکضےہ: 1

وروي أيضا باإلسناد عن عارمة، عن ابن عباس رضي اهلل ’’  

عنهما قال: قال علي رضي اهلل عنه: كنت جالسا مع رسول اهلل صلى اهلل 

عليه وسلم وليس معنا ثالث إال اهلل عزوج ، فقال: يا علي! تريد أن 

أعرفك بسيد كُهُول أه  الجنة، وأعظمهم عند اهلل قدرا ومنزلة يوم 

قال: هذان المقبالن، قال ي وعيشك يا رسول اهلل! القيامة، فقلت: أ

 علي: فالتفت فإذا أبوبار وعمر رضي اهلل عنهما.

ثم قطب وجهه حتى ولجا المسجد، فقال أبوبار: يا رسول اهلل! 

ت وجهك، فلم ذلك يا لما قربنا من دار أبي حنيفة تبسمت لنا ثم قطب

ما صرتما لجانب رسول اهلل؟ فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: ل

دار أبي حنيفة عارضاما إبليس ونظر في وجوهاما، ثم رفع يديه إلى 

السماء، أسمعه وأراه، وأنتما التسمعانه وال تريانه، وهو يدعو ويقول: 
                                                      

 . ،مطبعة جمعية المعارف۵۲يق:ص:دعمدة التحقيق في بشائر آل الص 1
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أللهم إني أسألك بحق هذين الرجلين أن التعذبني بعذاب باغضي 

 هذين الرجلين.

! وقد آمنا بك قال أبوبار: ومن هو الذي يبغضنا؟ يا رسول اهلل

وآزرناك وأقررنا بما جئت به من عند رب العالمين، قال: نعم يا ابا 

بار! قوم يظهرون في آخر الزمان، يقال له الرافضة، يرفضون الحق 

ويتأولون القرآن على غير صحته، وقد ذكرهم اهلل عزوج  في كتابه 

 العزيز وهو قوله تعالى: يحرفون الالم عن مواضعه.

ول اهلل! فما جزاء من يبغضنا عند اهلل؟ قال يا أبابار! فقال: يا رس

حسبك أن إبليس لعنه اهلل تعالى يستجير باهلل تعالى أن اليعذبه بعذاب 

 باغضياما.

قال يا رسول اهلل! هذا جزاء من قد أبغض، فما جزاء من قد 

أحب؟ فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: أن تهديا له هدية من 

ل أبوبار رضي اهلل عنه: يا رسول اهلل! أشهدك وأشهد اهلل أعمالاما، فقا

عملي منذ آمنت باهلل إلى  :ومالئاته أني قد وهبت لهم ربع أجري أي

ان نلقاه، فقال عمر رضي اهلل عنه: وأنا مث  ذلك يا رسول اهلل! قال 

رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: فضعا خطاما بذلك، قال علي كرم 

بوبار زجاجة، وقال له رسول اهلل صلى اهلل عليه اهلل وجهه: فأخذ أ

وسلم: اكتب، فاتب: بسم اهلل الرحمن الرحيم، يقول عبد اهلل عتيق ابن 

أبي قحافة: أني قد أشهدت اهلل ورسوله ومن حضر من المسلمين، 
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أني قد وهبت ربع عملي لمحبي في دار الدنيا منذ آمنت باهلل إلى أن 

 ذ عمر وكتب مث  ذلك.ألقاه، وبذلك وضعت خطي، وأخ

فلما فرغ القلم من الاتابة هبط األمين جبري  عليه السالم، 

وقال: يا رسول اهلل! الرب يقرئك السالم ويخصك بالتحية واإلكرام، 

ويقول لك: هات ما كتب صاحباك، فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه 

 وسلم: هذا هو، فأخذه جبري  وعرج به إلى السماء، ثم إنه عاد إلى

رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، فقال له رسول اهلل صلى اهلل عليه 

وسلم: أين ما أخذت يا جبري ! مني، قال هو عند اهلل تعالى، وقد شهد 

اهلل فيه، وأشهد حملة العرش، وأنا، ومياائي ، وإسرافي ، وقال اهلل 

 .‘‘تعالى: هو عندي حتى يفي أبوبار و عمر بما قاال يوم القيامة

ضابعسضرضحت   انب
q
ضیلع  ضرضحت رفامےتضضr ےسضرواتیضےہہک

یکضدختمضںیمضاحرضضاھتضاورضامہرےضدرایمنضاہللضاعتیلضملسو هيلع هللا ىلص ںیمضروسلضاہللضںیہ:

یلع!ضایکضآپضاچےتہضوہضہکضضاےےنضرفامای:ملسو هيلع هللا ىلص روسلضاہللض،ضہنضاھتضےکضوساضوکیئضرسیتا

ےکضرسدار،زینضایقتمضےکضدنضاہللضےکضاہںضادڑیھضرمعضولوگںضںیمضںیہمتضتنجضےکض

بسضےسضزاید ضدقروضزنمتلضواےلضےکضابرےضںیمضاتبؤں؟ضںیمضےنضرعضضایکضیجض

ضایضروسلضاہلل!ض ےنضرفامای:ضہیضدوونںضآےنضملسو هيلع هللا ىلص آپضاہں،ضآپضیکضزدنیگضیکضمسق،

ضr اورضرمعضr رفامےتضںیہ:ضںیمضےنضداھکیضوتضو ضاوبرکبضr واےل،ضرضحتضیلع

 ےھت۔

یکضرطفضوتمہجضوہاضضوتضآپضرکسماضرےہضےھت،ضرھپضااچکنضملسو هيلع هللا ىلص رھپضںیمضآپض



 مجنپ()ہصحض  3۲۱

ےکضارثاتضاظرہضوہےئ،ضاہیںضکتضہکضدوونںضرضحاتضضآپضےکضرہچےضرپضانوگاری

ایضروسلضاہلل!ضبجضمہضےنضرعضضایک:ضr دجسمضںیمضدالخضوہےئگ،ضوتضرضحتضاوبرکب

ااچکنضںیمہضدھکیضرکضرکسماےئضرھپضملسو هيلع هللا ىلص آپضدارضایبضہفینحضےکضرقبیضوہےئضوتض

ضاسضیکضایکملسو هيلع هللا ىلصآپض ضایضروسلضاہلل! وہجضےہ؟ضضےکضرہچےضرپضانوگاریضاظرہضوہیئ،

بجضمتضدوونںضدارضایبضہفینحضیکضاجبنضےسضآرےہضےھتضےنضرفامای:ملسو هيلع هللا ىلص روسلضاہللض

وتضاسیلبضمتضدوونںضےکضراےتسضںیمضآایاورضاسضےنضمتضدوونںضےکضرہچےضوکضدھکیضرکض

ضںیمض ضمتضاےنپضدوونںضاہھتضآامسنضیکضاجبنضدنلبضےئک، ضاور ضانس، ضداھکیضاور ےنضاسضوک

اےضاہلل!ضےبکشضضنسضےکس،ضو ضہیضداعضرکضراہضاھت:دوونںضہنضاسضوکضدھکیضےکسضاورضہنضیہ

ںیمضآپضےسضانضدوونںضااسنونںضےکضواےطسضےسضوسالضرکاتضوہںضہکضآپضےھجمضاسض

 صخشضیکضرطحضباابضہنضدںیضوجضانضدوونںضےسضضغبضراتھکضوہ۔

ضروسلضاہلل!ضr رضحتضاوبرکب ضای ضوکنضوہاگضوجضمہضےسضےنضرعضضایک: و 

ملسو هيلع هللا ىلص رپضاامینضالےئضںیہ،ضمہضےنضآپضملسو هيلع هللا ىلص ضآپضضغبضرےھکضاگ؟ضاحالہکنضمہضوت

ربضااعلنیملضیکضاجبنضےسضالےئضںیہضمہضملسو هيلع هللا ىلص یکضرصنتضیکضےہ،ضاورضوجضھچکضآپض

اہںضاےضاوبرکب!ضایقتمضےکضیجضےنضرفامای:ملسو هيلع هللا ىلص ارضرکضےکچضںیہ،ضآپضاسضاکضارق

رہضوہیگضانضوکضراہضفضاہکضاجےئضاگ،ضو ضقحضوکضوھچھضدںیضےگ،ضاورضرقبیضاکیضوقمضاظ

رقآنضیکضطلغضاتولیضرکںیضےگ،ضاورضانضےکضابرےضںیمضاہللضاعتیلضےنضا ینضاتکبضںیمض

 ۔‘‘الکمضوکضاسضےکضوماعقضےسضدورسیضرطفضریھپضدےتیضںیہ ’’ رفامایضےہ:ض

ضاےضاہللضےکضروسل!ضr رضحتضاوبرکب وجضصخشضمہضےسضےنضرعضضایک:

اوبرکب!ضضاےےنضرفامای:ملسو هيلع هللا ىلص  آپیکضایکضزساضےہ؟ضضرےھکضاہللضےکضاہںضاسضضغب
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ض اہللضضـ اسضرپضاہللضیکضتنعلضوہضـ اہمترےضےئلضہیضابتضاکیفضےہضہکضےبکشضاسیلبض
ےسضانپ ضضامگنضراہضےہضہکضاےسضاُنضیکضرطحضباابضہنضدایضاجےئضوجضمتضدوونںضےسضضغبض

 رےتھکضںیہ۔

ہیضوتضاسضیکضزساضےہضروسل!ضےنضرعضضایک:اےضاہللضےکضr رضحتضاوبرکب

ضایکضدبہلضےہضوجضمہضےسضتبحم ضنکیلضاسضصخشضاک ضرکے؟ضوجضمہضےسضضغبضرےھک،

متضدوونںضاےنپضاامعلضںیمضےسضاسضوکضھچکضدہہیضرکدو،ضےنضرفامای:ملسو هيلع هللا ىلص روسلضاہللض

اےضاہللضےکضروسل!ضںیمضآپضوک،ضاہللضاعتیلضوکضےنضرعضضایک:ضr رضحتضاوبرکب

اورضرفوتشںضوکضوگا ضانباتضوہضہکضےبکشضںیمضاامینضالےنضےسضاہللضیکضالماقتضکتضےکض

ض ضـ اامعلضںیمضےس،اےنپضاسضارجض ہصحضاسضصخشضوکضہبہضرکاتضـ ینعیضاامعلضاکضوچاھتیئض

ےنضرعضضایک:اےضاہللضےکضضr وہںض)وجضھجمضےسضتبحمضرکے(،ضرضحتضرمع

 اورضںیمضیھبضایسضےکضدقبرضدہہیضرکاتضوہں۔!روسل

ض  ضاہلل ضول،ضےنضرفامای:ملسو هيلع هللا ىلص روسل ضھکل ضطخ ضابرےضںیمضاانپ ضاس ضدوونں مت

ضr رضحتضیلع ضr اوبرکبرفامےتضںیہ:ض  ملسو هيلع هللا ىلصضاکضضڑکٹاضایل،ضاورضروسلضاہللضےنضہشیشض

دبعضاہللضقیتعضنبض،ضاہللضارلنمحضارلمیحضمسبےنضانضےسضرفامای:وھکل،ضوتضاوہنںضےنضاھکل:

ایبضاحقہفضاتہکضےہضہکضےبکشضںیمضاہللضاورضاسضےکضروسلضاورضاملسمونںضںیمضوجضاسض

وتقضوموجدضںیہضانضبسضوکضوگا ضانباتضوہںضہکضےبکشضںیمضاامینضالےنضےسضاہللضیکض

ض اکضوچاھتیئضہصحضاسضضـ ینعیضاامعلضـ الماقتضکتضےکضاامعلضںیمضےسضاےنپضاسضارجض

وجضھجمضےسضتبحمضرکے(،ضاورضایسضوہجضےسضںیمضےنضہیضطخضصخشضوکضہبہضرکاتضوہںض)

ہشیشضاکضضڑکٹاضایلض ےنضr رفامےتضںیہضہکضرھپضرضحتضرمعr اھکلضےہ،ضرضحتضیلع
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 اورضایسضرطحضاھکل۔

ضeربجلیضملقضےسیجضیہضےنھکلضےسضافرغضوہاض انزلضوہےئضاورضرعضضایک:اےضض

ضاورضآپضملسو هيلع هللا ىلص  ربضآپ!اہللضےکضروسل امایضوکضاخصضرفملسو هيلع هللا ىلص وکضالسمضاتہکضےہ،

ضوجضآپض ضےہضہک ضآپضےسضرفامای ضاور ضارکامضےکےئل، ےکضملسو هيلع هللا ىلص ےہضالسیتمضاور

وتض،ضےنضرفامای:ضہیضےہملسو هيلع هللا ىلص دوونںضاسویھتںضےنضاھکلضےہضو ضدےضدےئجی،ضروسلضاہللض

ضeربجلیض ضرھپضض ےکضملسو هيلع هللا ىلص واسپضروسلضاہللضاےسضےلضرکضآامسنضیکضاجبنضےئگ،

ےلضآپضاسضوکضھجمضےسضےسضوپاھچ:ضeےنضربجلیملسو هيلع هللا ىلص روسلضاہللض،ضاپسضآےئ

ےنضاہکضہکضاہللضےکضاپس،ضاورضاہللضاسضےکضضeربجلی؟ضرکضاہکںضےئگضےھتضاےضربجلی

یھبضاسضےکضوگا ضضeاورضارسالیفضeوگا ضوہےئگ،ضزینضاحنیلمضرعش،ضںیم،ضاکیملیئ

ضاورضاہللضاعتیلضےنضرفامایضےہ:وہےئگ ضr و ضریمےضاپسضےہضاہیںضکتضہکضاوبرکب،

 انضدوونںضےنضاہکضےہ۔ایقتمضےکضدنضاسضوکضوپراضرکدںیضوجضضr اورضرمع

 رواتیضاکضمکحض

ضرواتیضدنسضاًاتاحلضںیمہضںیہکضںیہنضلمضیکس ضےکضابووجدہی ،ضالتشضایسبر

ےکضااستنبضےسضایبنضملسو هيلع هللا ىلص کتضاسضیکضوکیئضربتعمضدنسضہنضےلمضاےسضآپضاوربجض

یکضاجبنضرصفضااسیالکمضاورضواہعقضیہضملسو هيلع هللا ىلص ویکہکنضآپ،ضرکانضوموقفضراھکضاجےئ

  ۔ضدنسضےسضاثتبضوہ،واہللضاملعوسنمبضایکضاجاتکسضےہضوجربتعم

 امہضافدئ :

 rواحضضرےہضہکضزریضثحبضرواتیضےکضادتبایئضہصحض)ینعیضرضحتضاوبضرکبض

ضrاورضرضحتضرمعض  lرسدارضوہےن(وکضااممضرتذمیضادڑیھضرمعضولوگضںضاکاکضتنجضےکض
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ضاورضاےس 1‘‘سنن’’ ےنضا ینض ضالمہظحض ‘‘نسحضرغبی’’ںیمضرختجیضایکضےہ، اہکضےہ،

 وہ:

حدثنا الحسن بن الصباح البزار، قال: حدثنا محمد بن كثير، ’’ 

عن األوزاعي، عن قتادة، عن أنس، قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه 

ول أه  الجنة من األولين هُوسلم ألبي بار وعمر: هذان سيدا كُ

هذا حديث حسن غريب من هذا  واآلخرين إال النبيين والمرسلين.

 .‘‘الوجه

 rاورضرمعضضr ےنضاوبضرکبملسو هيلع هللا ىلص اہللضےتضںیہضروسلضرفامr رضحتضاسن

ہیضدوونںضاایبنءضاورضروسولںضےکضالعو ضاونیلضاورضآرخنیضیتنجضےکضابرےضںیمضرفامای:

 ادڑیھضرمعضولوگںضضےکضرسدارضںیہ۔
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ـ بيروت،الطبعة األولى ۴۵۵۴،رقم:۵/۴۵مذي:سنن التر 1  ء .۱99۵،ت:بشار عواد معروف،دار الغرب اإلسالمي 
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 ربمنرواتیض

 دجسمضوبنیضںیمضےھٹیبضا ینضوجیتضملسو هيلع هللا ىلصرمہبتضیبنضرکمیضرواتی:ضاکیض

 ےنضرعضضایکضایروسلضاہللض!ض pرمتمضرکےنضگلضےئگ،احصہبضرکامض

 ،ضںیہنضانبراہضںیمضوجیتےنضرفامای:ملسو هيلع هللا ىلص آپض،ضتمضرکےتیلضںیہمہضرم

 اتہکضایقتمضکتضآےنواےلضزامہنضںیمض،ضہکلبضتبضوتھراہوہں

 ۔ضوکیئضہشیپضےکضاحلظضےسذلیلضہنضےھجمس

 رواتیضاکضمکحض

ضرواتیضدنسضاًاتاحلضںیمہضںیہکضںیہنضلمضیکس ضےکضابووجدہی ،ضالتشضایسبر

ےکضااستنبضےسضایبنضملسو هيلع هللا ىلص اسضیکضوکیئضربتعمضدنسضہنضےلمضاےسضآپضاوربجضکتض

یکضاجبنضرصفضااسیالکمضاورضواہعقضیہضملسو هيلع هللا ىلص ویکہکنضآپ،ضوموقفضراھکضاجےئرکانض

  ۔وسنمبضایکضاجاتکسضےہضوجربتعمضدنسضےسضاثتبضوہ،واہللضاملع
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 ربمنضرواتی

 اکضززممضےکضونکںیضںیمضاعلبضدنہضڈالضرکضملسو هيلع هللا ىلص رواتی:ضآپض

 رفامانضہکضاتمضاسضےسضربتکضاحلصضرکے۔

 رواتیضاکضمکح

ےنضززممضےکضونکںیضںیمضملسو هيلع هللا ىلص انضوظفلںضےسضہکضآپضہیضرواتیضاخصض 

ںیہنضضاعلبضدنہضڈاےنلضےکضدعبضرفامایضوہہکضاتمضضاسضےسضربتکضاحلصضرکے،دنساً 

 یکضاجبنضوسنمبضرکضےکضایبنضہنضایکضاجےئ۔ملسو هيلع هللا ىلصیتلم،ذہلاضدنسضےنلمضکتضاسضوکضآپض

 امہضونٹ:

ےنضڈولضںیمضیلکضملسو هيلع هللا ىلص آپضضاہتبلضہیضومضمنضااحدثیضےسضاثتبضےہہک

ےکضملسو هيلع هللا ىلصرھپضاسضڈولضوکززممضےکضونکںیضںیمضاڈنلیضدایضایگ،ضاسضوکضآپض،ضرفامیئ

  lااستنبضےسضایبنضرکےنضںیمضوکیئضرحجضںیہنضےہ،ضانچہچنضااممضادمحضنبضلبنحض

‘‘ مسند’’ا ینض

 ںیمضرختجیضرفامےتضںیہ: 1

حدثنا حماد عن قيس، قال عفان:  :قاال ،وح وعفانحدثنا ر’’ 

ابن  عن ،عن مجاهد ،قال أخبرنا قيس ،ديثهأخبرنا حماد في ح

صلى اهلل عليه وسلم إلى زمزم، فنزعنا له  اء النبيأنه قال: ج ،عباس

ا في زمزم، ثم قال: لوال أن تغلبوا ، ثم أفرغناهمج فيها، فشرب، ثم دلوا

 .‘‘ت بيديعليها لنزع
                                                      

 هـ .۱۴۱۵دار الحديث ـ القاهرة،الطبعة األولى،ت:أحمد محمد شاكر،۴۵۸۴رقم:،۴/۴۴۸مسند أحمد: 1
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رضحتضانبضابعسض
q
ززممضےکضونکںیضےکضاپسضملسو هيلع هللا ىلص ضیبنامےتضںیہ:رفض

ضےسضآپضےکےئلضڈولضاکنال،آپضےنضاسضڈولض رشتفیضالےئ،مہضےنضززمم

رھپضمہضےنض،ضےنضاسضڈولضںیمضیلکضرفامیئملسو هيلع هللا ىلصپضرھپضآضونشضرفامای،ضبضززممضآےس

ضدای،ض اراشدضرفامای:ارگضہیضابتضہنضضےنملسو هيلع هللا ىلصآپضرھپضاسضڈولضوکضونکںیضںیمضاڈنلیض

ہبلغضاپضایلضاجےئضاگوتضںیمضاےنپضاہھتضےسضچنیھکضرکضوخدضاپینضضرپضضوہیتضہکضاسضونکںیضرپضمت

 اکناتل۔

‘‘أخبارماة’’ ےنضlزینضیہیضرواتیضاامضمضافیہک

ضlاورضااممضربطاینضضںیمض 1

‘‘المعجم الابير’’ ےن

ونیتںضدنسںیضدنسضںیمضوموجدضراویض،ضںیمضرختجیضیکضےہ 2

  ۔ضامحدضنبضہملسضرپضآرکضکرتشکضوہضاجیتضںیہ

 :افدئ امہض

‘‘والنهاية البداية’’  lاحظفضانبضریثکض 

 ںیمضہیضرواتیضلقنضرکضےنضےک 3

ضاسضرواتی lادمحض.‘‘انفرد به أحمد وإسناده على شرط مسلم’’ دعبضےتھکلضںیہ:

  یکضرشطضےکضاطمقبضےہ۔ lوکضلقنضرکےنضںیمضرفتمدضںیہ،ضاورضاسضیکضدنسضملسمض

 ضعبضدرگیضاصمدر

‘‘أخبارماة’’ ےنضضlااممضافیہکض 

ضrںیمضیہیضومضمنضرضحتضاسنض 4

                                                      

ـ بيروت،الطبعة ،ت:عبد الملك بن عبد اهلل بن دهيش۱۱۴9،رقم:۸/۵۵أخبارماة: 1 ـ .۱۴۱۴الثانية،دار خضر   ه

 . ،ت:حمدي عبد المجيدالسلفي،ماتبة ابن تيمية ـ القاهرة۱۱۱۵۵،رقم:۱۱/9۴المعجم الابير: 2

 . هـ۱۴۰9عارف ـ بيروت،الطبعةالسادسةم،ماتبة ال۵/۱9۴والنهاية: البداية 3

ـ بيروت،الطبعة الثانية،ت:عبدالملك بن عبداهلل بن دهيش۱۱۴۱،رقم:۸/۵۸أخبارماة: 4 ـ .۱۴۱۴،دار خضر   ه
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ض ضےس ضیھب ضاامم ضےہ،زین ضایک  زل اَ رختجی
َ
‘‘ أخبارماة’’ ےنضlیقر

ض 1 ضیہیض ںیم

فمج في ’’  ومضمنضفلتخمضدنسوںضےسضرختجیضایکضےہ،سجضںیمضہیضااضہفضیھبضےہ:

 یلکضرفامیئ،ضےنضڈولضںیمملسو هيلع هللا ىلصپضآض. ‘‘في الدلوفأفرغ في البئر الدلو، ثم أمر بما

  ےسجضونکںیضںیمضاڈنلیضدایضایگ۔،ضاپینضےکضابرےضںیمضمکحضدایرھپضڈولضںیمضوموجدض
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 . هـ۱۴۰۴،ت:رشدي الصالح ملحس،دار األندلس ـ بيروت،الطبعةالثالثة۸/۵۴،۵۵،۵۵أخبارماة: 1



 مجنپ()ہصحض  3۲۲

 رواتیضربمن

رواتی:ضاشدیضدش ضاملسمنضیکضریغضاشدیضدش ضاملسمنضرپضایسیضتلیضفضےہض

 ےسیجضاہللضاعتیلضیکضرا ضںیمضاہجدضرکےنضواےلضیکضتلیضفضرھگضےنھٹیبضواےلضرپ۔

 رواتیضاکضدصمر

‘‘القلوب قوت’’ ےنضضlالعہمضاوبضاطبلضیکمض

ںیمضہیضرواتیضالبضدنسض 1

 ذرکضیکضےہ،ضالمہظحضوہ:

إن فض  المتأه  على العزب كفض  المجاهد  :وقد قي ’’  
اشدیضدش ضاملسمنضیکضریغضاشدیضدش ضاملسمنضرپضایسیضتلیضفضےہض. ‘‘على القاعد

 ےسیجضاہللضاعتیلضیکضرا ضںیمضاہجدضرکےنضواےلضیکضتلیضفضرھگضےنھٹیبضواےلضرپ۔

 اصمدرضعبضدرگیض

‘‘حياءعلوم الدينإ’’ ےنضضlیہیضرواتیضااممضاوبضاحدمضزغایل 

ںیمضاورض  2

‘‘روح البيان’’ ےنضضlالعہمضاامسلیعضیقحضاوبنتسیل

 ںیمضالبضدنسضذرکضیکضےہ۔  3

 رواتیضاکضمکح

ضرواتیضدنسضاًاتاحلضںیمہضںیہکضںیہنضلمضیکس ضےکضابووجدہی ،ضالتشضایسبر

ےکضااستنبضےسضایبنضملسو هيلع هللا ىلص اےسضآپضضےلماوربجضکتضاسضیکضوکیئضربتعمضدنسضہنض

یکضاجبنضرصفضااسیالکمضاورضواہعقضیہضملسو هيلع هللا ىلص ویکہکنضآپ،ضوموقفضراھکضاجےئرکانض

 ۔ضوسنمبضایکضاجاتکسضےہضوجربتعمضدنسضےسضاثتبضوہ،واہللضاملع

                                                      

  . هـ۱۴۸۸الرضواني،الطبعة األولى إبراهيم محمد ،ت:محمود۴/۵۱۴قوت القلوب: 1

  .هـ ۱۴۰۸،المعرفة ـ بيروت ،دار۸/۸۴علوم الدين: إحياء 2

  . العربي ـ بيروتالتراث  إحياء،دار ۱/۱۰۴روح البيان: 3



 3۲۵  مجنپ( )ہصح

 رواتیضربمن

 ےنضرفامایضےہ:ملسو هيلع هللا ىلص ربمغیپ’’ راوتی:ض

 ۔‘‘یسکضرمدشضیکضیھبکضرباربیضہنضرکض !اےضاتسگخضرمدی

 اکضدصمررواتیض

‘‘مثنوي’’ ھ(۲۲۱)اوتملیفضضlاعرفضابہللضومالانضالجلضادلنیضدمحمضرویم

ض 1
 ںیمضےتھکلضںیہ:ض

ضرجی ضاطبل ضاے ضہک ض ض  تفگضربمغیپضؐ

 

ضرمی ضبولطےب ضابچیہ ضنکم  اہں

 

ضےنضرفامایضےہضہکض)اےضاتسگخضرمدی(ضیسکضرمدشضیکضیھبکضرباربیملسو هيلع هللا ىلص( ربمغیپ)

 ہنضرک۔

ضزلل ضوخایہ ضیمن ضرگ ض ض ض ضادمحؐ  تفگ

 

ضدجلضںیہ ضبولطےب ضابچیہ  نکم

 

ضارگضوتضاصقننضاکضوخادنمشہضںیہنضےہضرہضزگضیسکضملسو هيلع هللا ىلص( ادمح) ےنضرفامایضےہ:

 رمدشضےسضڑگھجاضہنضرک۔

 رواتیضاکضمکح

ضرواتیضدنسضاًاتاحلضںیمہضںیہکضںیہنضلمضیکس  ضےکضابووجدہی ،ضالتشضایسبر

ےکضااستنبضےسضایبنضملسو هيلع هللا ىلص اےسضآپضاوربجضکتضاسضیکضوکیئضربتعمضدنسضہنضےلمض

یکضاجبنضرصفضااسیالکمضاورضواہعقضیہضملسو هيلع هللا ىلص ویکہکنضآپ،ضوموقفضراھکضاجےئرکانض

  ۔وسنمبضایکضاجاتکسضےہضوجربتعمضدنسضےسضاثتبضوہ،واہللضاملع

                                                      

 . ني ـ الهوربحامد ايند كم،مترجم:قاضي سجاد حسين،۱/۱۲۴مثنوي مولوي معنوي: 1



 مجنپ()ہصحض  3۲۱

 رواتیضربمن

 ینعیضےتہبضےتختضرپض،ضرواتی:ضکلمضاوملتضےکضدلضںیمضرصفضدوضدنبوں

 ۔رمحضدیپاضوہاضےہوہےئضوموجدضہچبضیکضامں،اورضدشادیکضروحضضبقضرکےتض

ضروا ایکضآپضوکضیسکضدنبےضیکضضاعتیلضےنضکلمضاوملتضےسضوپاھچ:اہلل’’ تی:

دوضدنبےضاےسیضےھتضہکضنجضوہےئضرمحضآای؟ضکلمضاوملتضےنضاہک:روحضضبقضرکےتض

وکنضےسضضامای:رمحضآای،ضاہللضاعتیلضےنضرفضیکضروحضوکضضبقضرکےتضوہےئضریمےضدلضںیم

ضاےضاہلل!دوضدنب اکیضرمہبتضدنمسرضےکضادنرضیتشکضوٹٹضے؟ضکلمضاوملتضےنضاہک:

ضاورضاکیضوعرتضوٹیٹضوہیئضیتشکضےکضےتختضرپضاےنپضونومولدضےچبضوکضدودھضالپضریہض یئگ،

یھت،ضآپضےنضےھجمضمکحضدایضہکضاسضوعرتضیکضروحضوکضضبقضرکایلضاجےئ،ضںیمضبجضاسض

ریمےضدلضںیمضاسضےکضہچبضرپضرمحضآایضہکضاسضاکضایکضضوعرتضیکضروحضضبقضرکےنضاگلضوت

 ےنبضاگ؟

بجضدشادض ضوکنضےہ؟ضوتضکلمضاوملتضےنضاہک:دورساضدنباہللضاعتیلضےنضرفامای: 

ےنضوخوصبرتضاباغتضانبضےئل،ضاورضملظضوضربجضرکےکضتنجضانبیلضاورضرھپضاسضںیمضدالخض

ضوتضآپضےنضےھجمضمکحضدایضہکضاسضیکضروحضتنجضںیمضدقمض رےنھکضےسضےلہپضوہےنضاگل،

ضبقضرکیلضاجےئ،ضوتضاسضوتقضریمےضدلضںیمضرمحضآایضہکضارگضآپضاسضیکضومتضوکض

 وھتھاضاسضؤمرخضرکضےتیلضہکضہیضا ینضونبایئضوہیئضتنجضوکضدھکیضاتیل۔

ضدہعفضرمحضآای،ضاےضزعرالیئ!اہللضاعتیلضےنضرفامای:  ضرپضدو ےھجتضاکیضیہضدنب 

وحضیتشکضےکضےتختضرپضضبقضیکضیئگ،ضاورضمہضویکہکنضہیضدشادضویہضہچبضاھتضسجضیکضامںضیکضر

ےنضاےسضاسضےکضامںضابپضےکضانبءضدنمسرضیکضدنتضوضزیتضرہلوںضےسضافحتظضیک،ضنکیلض

 ۔‘‘ہیضامہریضاغبوتضرپضارتضآای،ضاسضےئلضاےسضہیضزساضدیضےہ



 3۲۲  مجنپ( )ہصح

 امہضونٹ:ض

واحضضرےہضہکضزریضثحبضرواتیضومعمیلضرفقضےکضاسھتضالعہمضاظنمضادلنیض 

‘‘غرائب القرآن’’ ھ(ےنضض۲۵۱نسحضنبضدمحمضیمقضاشینضوپریض)اوتملیفضدعبض

ںیمض 1

 البضدنسضانضاافلظضےسضلقنضیکضےہ:

 حين الموت ملك رأى وسلم عليه اهلل صلى النبي أن ويروى’’  

 قبضت الذين الخالئق من ألحد رققت ه  فسأله ،السماء إلى به عرج

 أمرت ثم ،بالمفازة ولد طف  :أحدهما ،اثنان نعم: فقال أرواحهم؟

 .الطف  يتعهد إنسان هناك يان ولم ،أمه روح بقبض

 لم ثم ،مثلها يخلق لم مدينة بناء في اجتهد ملك والثاني
 نبينا اهلل فدعا شدادا، يعني فيها رجله وضع أن بعد رؤيتها يرزق
 ذلك أن إليه فأوحى ،بذلك يخبره أن وسلم عليه اهلل صلى محمد
 وحين ،الدنيا مملاة وآتيناه ربيناه الذي الطف  ذلك هو الملك
 مقدورات من هي التي الجنان وبنى بالافران والملك النعمة قاب 
 .والحرمان بالخيبة جزيناه ،الرحمن اهلل

 .‘‘التفاسير بعض في الحااية وجدت هاذا

ےنضملسو هيلع هللا ىلص وکضرعماجضرکاایضایگضوتضآپضملسو هيلع هللا ىلص رواتیضایکضایگضےہضہکضبجضیبنض 

کلمضاوملتضوکضداھکیضوتضانضےسضوپاھچ:ضولخمقضںیمضےسضنجضیکضآپضےنضروحضضبقضیکض

ےہضانضںیمضےسضیسکضرپضآپضوکضرمحضآای؟ضوتضکلمضاوملتضےنضاہک:ضیجضاہںضدوضدنبوںضرپ،ض

                                                      

 . هـ۱۴۱۵،ت:زكريا عميرات،دار الاتب العلمية ـ بيروت،الطبعة األولى۵/۴9۵:تفسير غرائب القرآن 1



 مجنپ()ہصحض  3۲۱

ضےھجمضاسضیکضامںضیکضروحضضبقضانضںیمضےسضاکیضہچبضاھت،ضوجضرحصاضںیمضدیپاضوہاضاھت،ضرھپ

 رکےنضاکضمکحضوہا،ضاورضواہںضہچبضیکضدھکیضاھبلضےکےئلضوکیئضااسننضںیہنضاھت۔

اورضدورساضاکیضابداش ضاھتضسجضےنضااہتنیئضوکششضےسضاکیضرہشضونباایضسجضیکض 

رھپضاےسضاسضرہشضاکضدانھکیضبیصنضہنضوہا،ضدعبضامسضےکضہکضو ض،ضرطحضیھبکضںیہنضانبایضایگ

 ملسو هيلع هللا ىلصیبنضانپضاکیضاپؤںضرھکضاکچضاھت،ضینعیضو ضابداش ضدشادضاھت،ضرھپضامہرےضاسضںیمضا

ہکضانضوکضاسضےکضابرےضںیمضاتبںیئ،ضانچہچنضاہللضاعتیلضےنضیبنضضداعضیکض ےساہللضاعتیلض ےن

یکضرطفضویحضیجیھبضہکضہیضابداش ضویہضہچبضےہضےسجضمہضےنضاپالضاورضاسضوکضداینضیکضضملسو هيلع هللا ىلص

ںضاورضابداشتہضےکضاقمہلبضںیمضانرکشیضابداشتہضاطعضیک،ضاورضبجضاسضےنضوتمعن

مہضےنضاسضضوت،ضدقرتضےسضیہضنکممضاھتضںیئ،ضنجضاکضانبانضاہللضرنمحضیکیک،ضاورضںیتنجضانب

 وکضدبہلضںیمضانرمادضورحمومضرکدای۔

 ایسضرطحضںیمضےنضہیضاکحتیضضعبضافتریسضںیمضاپیئضےہ۔( )فنصمضےتہکضںیہضہک

 رواتیضاکضمکح

ضثحبض  اخصضذرکضرکد ضدوونںضمسقضےکضاافلظضےکضضتیرواواحضضرےہضہکضزریم

ہیضضاہمئضرکامضےکضاوقالضیکضروینشضںیمضاتضاحلضںیہنضلمضیکسضےہ،اتمہض اسھتضدنساً 

دشادضیکضتنجضوایلضوہشمرضرواتیضنمضڑھگتضےہ،ضابتضلیصفتضےسضزگرضیکچضےہضہکض

ضہچنےہ،ضانچیہیضومضمنضااصتخرضےکضاسھتضذموکرضاسضاکحتیضںیمضیھبضزریمضثحبضاورض

 ہیضاکحتیضیھبضنمضڑھگتضےہ،واہللضاملع۔ومجمیعضوطرضرپضایقسضیہیضےہضہکضضرقنیم

iI 



 3۲3  مجنپ( )ہصح

 رواتیضربمن

 رواتی:ضرمنودضیکضیٹیبضاکضہملکضڑپھضرکضآگضںیمضآانضاورضہنضانلج۔

 رواتیضاکضدصمر

‘‘تاريخ الخميس’’ l العہمضنیسحضنبضدمحمضنسحضدایرضرکبیض

ںیمضےتھکلضض 1

 ںیہ:

األص   كذا في] كان لنمروذنه وجاء في بعض الروايات أ’’ 

لى إاستأذنت أباها أن تذهب وتنظر  :بنت يقال لها رغضة  [بالذال

براهيم قد إن إ !يا بنتاه :فقال لها نمروذ ،فى النار يبراهيم حين ألقإ

براهيم رأته إلى إفلما نظرت  ,،صار رمادا فبالغت حتى أذن لها نمروذ

 ؟أال تحرقك النار !براهيمإيا  :فقالت ,،أطيب عيش وأحسن حال يف

 ,من كان فى قلبه معرفة اهلل وعلى لسانه بسم اهلل الرحمن الرحيم :قال

ال اهلل إله إال  يقول :قال ؟أفتأذن لى أن أدخلها: قالت ,،ال تحرقه النار

 ،خمدت النار فدخلتها فلما قالتها ,،يوال تخاف يبراهيم خلي  اهلل ثم ادخلإ

 فلم تقب  ,،وقد سمع أبوها قولها فنصحها ،أبيهالى إثم رجعت  ,،وأسلمت

 هرهمظفأمر اهلل جبري  حتى رفعها من بين أ ,،فعذبها بمسامير من حديد

 فزوجها ,،وذلك بعد ما هاجر من أرض نمروذ ,براهيمإلى إثم جاء بها 

 .‘‘أكرمهم اهلل بالنبوة ,،عشرين بطنافحملت منه  ,،براهيم من ابنه مدينإ

                                                      

 . هـ۱۸۲۴الطبعةمصر، ـالطبعة الوهبية، ۱/۲۴:تاريخ الخميس في أحوال أنفس نفيس 1



 مجنپ()ہصحض  3۲4

ہضاہکضاجاتض

 

ض

 

ع
اورضضعبضرواایتضںیمضآایضےہضہکضرمنوذیکضاکیضیٹیبضیھت،ےسجضر

وکضآگضںیمضڈاالضایگضوتضاسضےنضاےنپضوادلضےسضااجزتضامیگنضہکض   eاھت،بجضاربامیہض

ےضیٹیب!اربامیہضوتضا وکضدھکیضآےئ،رمنوذضےنضاسضےسضاہکضہکملسو هيلع هللا ىلص اربامیہضو ضاجرکض

کتضہکضرمنوذضےنضاےسضااجزتضدےضلجضرکضراھکضوہایگضےہ،ضنکیلضو ضرصمضریہضاہیںض

ضاورضرتہبنیضضe دی،انچہچنضبجضاسضےنضاربامیہ ضااہتنیئضدمع  یکضرطفضداھکیضوتضو 

 e:اےاربامیہ!ایکضآگضآپضوکضںیہنضالجیت؟اربامیہضاحلضںیمضےھت،وتضاسضےنضاہک

ےنضرفامای:سجضےکضدلضںیمضاہللضیکضرعمتفضوہضاورضاسضیکضزابنضرپضمسبضاہللضارلنمحض

ےنہکضیگلضایکضآپضےھجمضاسضآگضںیمضادنرضدالخض ضآگضںیہنضالجیت،وضارلمیحضوہضاےس

ال اله اال اهلل ’’  ےنضرفامای:ہکضےلہپضہیضوہک:ضeوہےنضیکضااجزتضدںیضےگ،ضاربامیہ

اہللضاکضلیلخضeینعیضاہللضےکضوساضوکیئضوبعمدضںیہنضاورضاربامیہض،ض‘‘ابراهيم خلي  اهلل

ضبجضاسضےنضہیضاملکتضےہکضوتضےہ،اورضرھپضےبضوخفضوہضرکضدالخضوہاجؤ،ضانچہچن

آگضھجبضیئگضاورضو ضاسضںیمضدالخضوہیئگضاورضاالسمضےلضآیئ،رھپضبجضو ضاےنپضوادلض

ےکضاپسضولیٹضاورضاسضےکضوادلضےنضاسضےسضو ضامتمضاحالتضےنسضوتضاسضےنضا ینضیٹیبضوکض

اھجمسای،نکیلضو ضہنضامینضوتضاسضےنضولےہیکضوخیمںضےسضاےسضباابضدانیضرشوعضرکدای،ض

ضeربضازعلتضےنضربجلیئضاہللض ےنضاےسضانضےکضضeوکضمکحضدای،ضانچہچنضربجلیئضض

اسضضeےکضاپسضےلضآےئ،اورضاربامیہضضeدرایمنضےسضااھٹایل،اورضاےسضاربامیہض

ےنضاسضاکضضeوتقضکتضرمنوذضیکضرسزنضےسضرجہتضرکےکچضےھت،انچہچنضاربامیہض

دںیضوہیئ،انضاکنحضاےنپضےٹیبضدمنیضےسضرکضدای،اورضرھپضدمنیضےسضاسضیکضسیبضاوال

 ۔ضبسضوکضاہللضربضازعلتضےنضوبنتضےسضرسرفازضایک



 3۲۵  مجنپ( )ہصح

‘‘نزهة المجالس’’ ہیضاکحتیض

 ںیمضیھبضالبضدنسضوموجدضےہ۔ 1

 رواتیضاکضمکحض

ضاتاحلضںیمہ ضرواتیضدنسضاً ضےکضابووجدہی ،ضںیہکضںیہنضلمضیکس التشضایسبر

ےکضااستنبضےسضایبنضملسو هيلع هللا ىلص یکضوکیئضربتعمضدنسضہنضےلمضاےسضآپضاوربجضکتضاسض

یکضاجبنضرصفضااسیالکمضاورواہعقضیہضملسو هيلع هللا ىلص ویکہکنضآپ،ضرکانضوموقفضراھکضاجےئ

  ۔وسنمبضایکضاجاتکسضےہضوجربتعمضدنسضےسضاثتبضوہ
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 . هـ۱۴۸۵القاهرة،الطبعة األولى ،الماتب الثقافي ـ۱/۴۵نز هةالمجالس: 1

دعني  !يا أبتفقالت:  ،للنمروذ بالذال المعجمة بنت صغيرةقي  كانت ’’ یکضابعرتضالمہظحضوہ: ‘‘ضزنۃہضااجملسل’’ 

من كان  :فقال؟ كيف ال تحرقك النار له:فقالت  ،إليه فوجدته سالمافنظرت  ،أنظر إلى إبراهيم في النار

 :فقال ،أريد الدخول عندك :فقالت ،في قلبه المعرفة ال تحرقه الناروعلى لسانه بسم اهلل الرحمن الرحيم 

 ,فلما رجعت إلى أبيها ،فصارت النار عليها بردا وسالما:,فقالت ،ال إله إال اهلل إبراهيم رسول اهلل :قولي

فأمر اهلل جبري   ،با شديداذافعذبها ع ،م ترجعفل ،فأمرها بالرجوع عن دين إبراهيم ،أخبرته بذلك

 .‘‘فولدت له عشرين نبيا  ،ثم زوجها بولده ،إبراهيم ندضعها عوو  ،فأخذها



 مجنپ()ہصحض  3۲۲

 رواتیضربمن

 رواتی:ضوھتھیضیسضدریضاوایلءضیکضینیشنمہضوسضاسہلضےبضرایضابعدتضےسضرتہبضےہ۔

 رواتیضاکضدصمر

‘‘مثنوي’’ ھ(۲۲۱)اوتملیفضضlاعرفضابہللضومالانضالجلضادلنیضدمحمضرویم

1 
 ںیمضےتھکلضںیہ:

ضاوایلء ضاب ے

ی

ي
 
جن
 

ض ضزامےن  کی

 

ضرای ضےب ضاطتع ضاسہل ضدص ضاز  رتہب

 

 وھتھیضیسضدریضاوایلءضیکضینیشنمہ،ضوسضاسہلضےبضرایضابعدتضےسضرتہبضےہ۔ 

 رواتیضاکضمکح

ضرواتیضدنسضاًاتاحلضںیمہضںیہکضںیہنضلمضیکس  ضےکضابووجدہی ،ضالتشضایسبر

ےکضااستنبضےسضایبنضملسو هيلع هللا ىلص ضاےسضآپضوکیئضربتعمضدنسضہنضےلمضاوربجضکتضاسضیک

یکضاجبنضرصفضااسیالکمضاورضواہعقضیہضملسو هيلع هللا ىلص ویکہکنضآپ،ضوموقفضراھکضاجےئرکانض

 ۔ض،واہللضاملعوسنمبضایکضاجاتکسضےہضوجربتعمضدنسضےسضاثتبضوہ

 امہضونٹ:

ض 
م
ضاوایلءضرپضوثاب ضاخصضینعیضتبحصم واحضضرےہضہکضزریمضثحبضومضمنضںیمضلمعم

ینعیضوسضاسہلضےبضراییئضابعدتضےسضالضفضوہےنضاکضایبنضےہ،ضاورضہیضومضمنضاخصض

ضملسو هيلع هللا ىلصیکضاجبنضےسضوہضاتکسضےہ،ضاسضےئلضارگہچضاےسضدحثیضایضآپضضeرصفضاشرعض

                                                      

 . ني ـ الهوربحامد ايند كم،مترجم:قاضي سجاد حسين،۱/۱۰۱مثنوي مولوي معنوي: 1



 3۲۲  مجنپ( )ہصح

وتضیھبضہیضامکحًضدحثیضالہکےئضاگ،ضاسضےئلضبجضکتضاسضیکضضاکضاراشدضہنضیھبضاہکضاجےئ

 وکیئضدنسضہنضےلم،ضاسضےکضایبنضرکےنضےسضارتحازضایکضاجےئ۔

 م 

 

ےکضالکمضںیمضوموجدضزریمضثحبضومضمنضضMرضحاتضوصایفےئضُع

 یکضانضیکضاشنضےکضانمبسضوکیئضیھبضاتولیضیکضاجیتکسضےہ،ضواہللضاملع۔ض

 

 

iI 

  

  



 مجنپ()ہصحض  3۲۲

 رواتیضربمن

وکضٹیپضںیمضدردضوہاضوتضاوہنںضےنضاہللضےسض  eرضحتضومیسض’’ اکحتی:ض

 ۔‘‘،اہللضاعتیلضےنضاںیھنضاکیضڑجیضوبیٹضاھکےنضوکضرفامای۔۔۔اکشتیضیک

 رواتیضاکضدصمر

‘‘تفسير الابير’’ ےنضضlہیضرواتیضالعہمضرخفضادلنیضرازیض

ںیمضمسبض 1

 ےہ:ضلئضںیمضذرکضیکاہللضےکضاضف

بطنه، فشاا إلى اهلل مرض موسى عليه السالم واشتد وجع ’’ 

تعالى، فدله على عشب في المفازة، فأك  منه فعوفي بإذن اهلل تعالى، 

ثم عاوده ذلك المرض في وقت آخر فأك  ذلك العشب فازداد 

مرضه، فقال: يا رب، أكلته أوال فانتفعت به، وأكلته ثانيا فازداد مرضي، 

يه الشفاء، فقال: ألنك في المرة األولى ذهبت مني إلى الاأل فحص  ف

وفي المرة الثانية ذهبت منك إلى الاأل فازداد المرض، أما علمت أن 

 .‘‘الدنيا كلها سم قات  وترياقها اسمي

ےکضٹیپضںیمضدشدیضدردضوہاضوتضاوہنںضےنضاہللضاعتیلضضeاکیضرمہبتضرضحتضومیسض

ضوبیٹضاھکےنضاکض ےسضاکشتیضیک،انچہچنضاہللضربضازعلتضےنضلگنجضںیمضیسکضڑجی

ےسضاھکایضوتضو ضاہللضاعتیلضےکضمکحضےسضکیھٹضںیمضےنضاسضضeتضومیسضرفامای،رضح

ےنضضeوہےئگ،رھپضویہضفیلکتضدورسےضوتقضںیمضولٹضآیئ،ابضرضحتضومیسض

ےنضاہللضاعتیلضےسضضeاسضڑجیضوبٹضوکضاھکایضوتضفیلکتضاورضڑبھضیئگ،ضرضحتضومیسض

                                                      

 . هـ۱۴۰۱الطبعة األولىـ بيروت،الفار دار،۱۴۴/  ۱:تفسير الابير 1



 3۲۵  مجنپ( )ہصح

ےسضرعضضایک:اےضریمےضرب!بجضںیمضےنضاےسضضیلہپضدہعفضاھکایضاھتضوتضںیمضاسض

کیھٹضوہایگضاھت،ضاورضبجضضںیمضےنضاےسضدورسیضرمہبتضاھکایضوتضریمیضفیلکتضاورضڑبھض

یئگ،ضاہللضاعتیلضےنضرفامای:ضاسضےئلضہکضیلہپضرمہبتضآپضضریمےضمکحضےسضاسضڑجیضوبیئض

یکضرطفضےئگضےھت،وتضاسضےسضافشءضوہیئگضیھت،اورضدورسیضرمہبتضآپضا ینضرمیضضض

ضہکضےبضکشضداینضامتمضیکضامتمضلتقضےسضےئگضوتضفیلکتضڑبھضیئگ،ایکضآپضںیہن ضاجےتنض

 اورضاسضاکضرتایقضریماضانمضےہ۔؟ضرکےنضواالضزرہضےہ

 رواتیضاکضمکحض

ضرواتیضدنسضاًاتاحلضںیمہضںیہکضںیہنضلمضیکس ضےکضابووجدہی ،ضالتشضایسبر

ےکضااستنبضےسضایبنضملسو هيلع هللا ىلص ےلمضاےسضآپضاوربجضکتضاسضیکضوکیئضربتعمضدنسضہنض

ض ضوموقفضراھکضاجےئرکان ضوواہعقضیہضملسو هيلع هللا ىلص ویکہکنضآپ، یکضاجبنضرصفضااسیالکم

 ۔ضوسنمبضایکضاجاتکسضےہضوجربتعمضدنسضےسضاثتبضوہ،واہللضاملع

اتمہضاکحتیضاظبرہضارسایلیئضولعممضوہیتضےہ،ضاسضےیلضاےسضارسایلیئضاکحتیض

 ہہکضرکضلقنضرکےنضںیمضوکیئضرحجضںیہنضےہ۔
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 مجنپ()ہصحض  3۵۱

 رواتیضربمن

 )اعمذضاہلل(،ضاہکوکضدبوصرتضملسو هيلع هللا ىلص  اوبضلہجضےنضآپضرواتی:ض

 وکضاچسضضںےنضدوونملسو هيلع هللا ىلص وخوصبرتضاہک،ضآپضےنضضrرضحتضاوبرکبض

 رقارضدای،ضاورضولوگںضےکضوپےنھچضرپضاتبایضہکضںیمضاکیضآہنیئضوہںضھجمضںیمض

 رہضصخشضویہضداتھکیضےہضوجضو ضوخدضےہ۔

  رواتیضاکضدصمر

‘‘مثنوي’’ ھ(۲۲۱)اوتملیفضضlاعرفضابہللضومالانضالجلضادلنیضدمحمضرویم

1 
 ںیمضےتھکلضںیہ:

ضوتفگب ضلہج ضاوب ضرا ضادمحضؐ  ددی

 

ضتفگش ضاہمش ضینب ضزک ضیشقن  زمتش

 

وکضداھکیضاورضاہک:ضوتضدبضوصرتضےہضوجضینبضاہمشضںیمضملسو هيلع هللا ىلص( ادمح)اوبضلہجضےنض 

 ۔)اعمذضاہلل(دیپاضوہاضےہ

ضرایتس ضہک را
ُ
ضرمو ضادمحؐ  تفگ

 

ضازفایتس ضاکر ضہچ ضرگ ضیتفگ  را ِتس

 

 ۔وگضےہضےنضچسضاہکضےہضارگہچضضےبضوہد ضےنضرفامایضہکضوتضاچسضےہ،ضوتملسو هيلع هللا ىلص( ادمح)

ضآاتفبض ضاے ضتفگب

ی

س

یْق

ّ
د
م
ضص  ددی

 

ضرغیبضوخشضاتبب ضرشیقضےنضزم  اےضزم

 

ضاےضآاتفب!  ضداھکیضوتضاہک: ضےنضانضوک  رضحتضدصقیض)ریضضاہللضہنع(

 ۔اےضو ضہکضوجضہنضرشمیقضےہضہنضرغمیب،ضوخبضرونشضوہضض

                                                      

 .  ني ـ الهوربحامد ايند كم،مترجم:قاضي سجاد حسين،۱/۸۵۵مثنوي مولوي معنوي: 1



 3۵۲  مجنپ( )ہصح

ضزعزی ض ِتسضیتفگضاے ضرا  تفگضادمحضؐ

 

ض ضداین ضز ضوت ضردیہ  راے

 

ْر
ج ن

 

ن

ض  ےئ

 

ےنضاہک:ضاےضزعزی!ضوتےنضچسضاہک،ضاےضو ضہکضوجضانضزیچضداینضےسضملسو هيلع هللا ىلص( ادمح)

 آزادضےہ

راء
َ
َ
ل
ال
ُ
ضَصدر ضاکے ضدنتفگ  احرضاں

 

را
م
ضچ  ضرا ضوگ ضدض ضدو ضوت ضیتفگ  را ِتسضوگ

 

ضاعملؐ!ضآپضےنضدوضاضتمدضابںیتضےنہکضواولںضوکض  احرضنیضےنضاہکضہکضاےضرسورم

 اچسضویکںضاہک؟

ض ضاَم ضد ِتستفگضنمضآہنیئ ؤَلم
َصق
م

 

 

 رتکضوضدنہوضدرضنمضآںضدنیبضہکضتسہ

 

رکضاورضدنہواتسینضھجمضںیمضویہض  ُ

ی

ضي ضآہنیئضوہں، ضںیمضاہھتضاکضاھجنمضوہا رفامای:

 داتھکیضےہضوجضو ضوخدضےہ

وض
ُ
ضر ضِشیپ ضابدش ضآہنیئ ض ضرکا  رہ

 

و
ُ
ضدر ضدنیب ضرا ضوخشی

م
ضووخب  زتش

 

 ںیمضدےھکیضاگ۔سجضےکضہنمضےکضاسےنمضآہنیئضوہضاےنپضاےھچضاورضربےضوکضاسض 

 رواتیضاکضمکح

ضرواتیضدنسضاًاتاحلضںیمہضںیہکضںیہنضلمضیکس  ضےکضابووجدہی ،ضالتشضایسبر

ےکضااستنبضےسضایبنضملسو هيلع هللا ىلص ہنضےلمضاےسضآپضاوربجضکتضاسضیکضوکیئضربتعمضدنسض

یکضاجبنضرصفضااسیالکمضاورضواہعقضیہضملسو هيلع هللا ىلص ویکہکنضآپ،ضوموقفضراھکضاجےئرکانض

  ۔ےسضاثتبضوہ،واہللضاملعضوسنمبضایکضاجاتکسضےہضوجربتعمضدنس
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 مجنپ()ہصحض  3۵۱

 رواتیضربمن

 ملسو هيلع هللا ىلصاُسضصخشضاکضہنمضڑیٹاھضر ضاجانضسجضےنضوضحر :رواتی

 اکضانمضرخسمتضےکضاسھتضایلضاھت۔

 رواتیضاکضدصمر

‘‘مثنوي’’ ھ(۲۲۱)اوتملیفضضlاعرفضابہللضومالانضالجلضادلنیضدمحمضرویم

ض 1
 ںیمضےتھکلضںیہ:

ضوخبادنآںض رر

 

خ
س

ی

ی

ض ضاز ضو  دنہضژکضرکد

 

ض ضامبدنانمضم ضژک ضداہشن ضرا  ادمحؐ

 

اکضانم،ضاسضاکضہنمضڑیٹاھض( ملسو هيلع هللا ىلصسجضےنضہنمضڑیٹاھضایکضاورضرخسمتضےسضایلضادمح)

 ۔ر ضایگ

ضنک ضوفع ضدمحمؐ ضاکے ضآدم  ابز

 

ضدلن ضنم ضملع ضو ضااطلف ضرتا  اے

 

ض  ضاےضدمحمواسپضآای ضآپضوکضملسو هيلع هللا ىلص ہک ضاےض)رضحت( ضدےئجی، اعمفضرک

ضاحلصضےہ ل م

ّ

 

ن
ُ
د
َ
 ۔رہماباینںضاورضملعضل

ضزلہجض ضرکدم ضیم ضاوسفس ضرتا  نم

 

ضوالہ ضوسنمب ضرا ضاوسفس ضدبم  نم

 

)احالہکن(رخسمتضےکضاقلبض،ضںیمضےنضاہجتلضیکضوہجضےسضآپضاکضزماقضاھاای 

 اورضقحتسمضوتضںیمضاھت۔۔۔

ضرکد ضوفع ضدّیس ضرفومد  رمتمح

 

 تضوتہبضرکدضآںضروےئضزردوچںضزضرجأ

 

                                                      

 . الهور مترجم:قاضي سجاد حسين،حامد ايند كمبني ـ،۱/۱۱۰:مثنوي مولوي معنوي 1



 3۵3  مجنپ( )ہصح

ےنضرمحضرفامای،ضاعمفضرکدای،ضبجضاُسضرشدنم ضےنضضملسو هيلع هللا ىلص۔۔۔ضدیسضاوکلنین

یکضتمہضرکےکضوتہب

1
 ۔

 رواتیضاکضمکح

ضرواتیضدنسضاًاتاحلضںیمہضںیہکضںیہنضلمضیکس  ضےکضابووجدہی ،ضالتشضایسبر

ےکضااستنبضےسضایبنضملسو هيلع هللا ىلص ربتعمضدنسضہنضےلمضاےسضآپضاوربجضکتضاسضیکضوکیئض

ااسیالکمضاورضواہعقضیہضیکضاجبنضرصفضملسو هيلع هللا ىلص ویکہکنضآپ،ضوموقفضراھکضاجےئرکانض

 ۔ضاملعضوسنمبضایکضاجاتکسضےہضوجربتعمضدنسضےسضاثتبضوہ،واہلل

 امہضونٹ:

ضاہتبلضاسضےسیجضومضمنضرپضلمتشمضاکیض  ضںیہنضیتلم، ضابالضرواتیضوتضدنساً ذموکر 

دورسیضرواتیضزایدضنبضمیعنضرضحیمضےسضرمالسًضوقنملضےہ،ضےسجضاضفلئضےکضاببض

الجامع في ’’ ےنضضlضااممضدبعضاہللضنبضوبہضںیمضایبنضرکضےتکسضںیہ،ضہیضرواتی

‘‘األحاام

 ںیمضانضاافلطضےسضرختجیضیکضےہ: 2

أن  ،قال: أخبرني عمرو بن الحارث ،حدثنا بحر، ثنا ابن وهب’’  

أن  ،أن زياد بن نعيم الحضرمي حدثه ،حدثه يامذَبار بن سوادة الجُ

، دمْوفد كندة قدموا على رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، وفيهم جَ

ظلمت  فقال: ،فبينا هو عند رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أقب  رج 
                                                      

 . الهور مترجم:قاضي سجاد حسين،حامد ايند كمبني ـ،۱/۱۱۱:مثنوي مولوي معنوي 1

منصورة،الطبعة  ت:رفعت فوزي عبد المطلب،دار الوفاء ـ،۵۱۴رقم:،۸9۵:ص:الجامع في األحاام 2

 . هـ۱۴۸۵األولى
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، فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: أفلح المظلومون! يا رسول اهلل

إن منا من رج  يحب أن يظلمه أحد، وهذا  ،فقالوا: ما رأينا كذا قط

 .وقالوا، يقول: أفلح المظلومون، فخرجوا مغضبين

 ،فأخذت جمدا اللقوة، فأتوا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

 فقال: لم أكن ألفع ، ولان خذوا، ادع اهلل له !فقالوا: سيد الناس يا رسول اهلل

فاقلبوا مآقي  ،[ 1]كذا في األص ، وفي تاريخ المدينة: حدو فسلة فسله

وهي مصيره، اهلل أعلم بما  ،أو في شفره فاكووه بها، فإنها شفاؤه ،عينيه

 م.قلتم حين أدبرت

 حتى لام هي: قال !اهلل رسول يا الجاهلية في أكلتنا أرأيت: قالوا

]كذا في األص ، وفي تاريخ المدينة:  أتينا أقد: قالوا، منام اهلل ينزعها

 ؟فتحيتنا: قالوا، بالافاف ترضون زمان عليام ليأتين: قال ؟[2فديتنا

 وفاة بعد كافرا فقت  جمد، ارتد ثم، السالم ذلك من بخير اهلل جاء: قال

 .وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول

 الغالم هذا أتينا: قالوا أنهم علقمة بن كعب وحدثني: عمرو قال

، لفعلنا بأذنه نأخذ أن أردنا لو حتى أعطاناه إال شيئا سألنا فما المضري

 وأبضعة جمدا اهلل لعن: يقول كان وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول وإن

 .‘‘العمردة وأخته
                                                      

 فهيم محمد شلتوت،تم طبعه ونشره على نفقة حبيب محمود أحمد .ت:،۸/۵۴۸:تاريخ المدينة المنورة 1

 فهيم محمد شلتوت،تم طبعه ونشره على نفقة حبيب محمود أحمد .ت:،۸/۵۴۴:تاريخ المدينة المنورة 2
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یکضدختمضملسو هيلع هللا ىلص یمضایبنضرکےتضںیہضہکضدنک ضاکضودفضآپضزایدضنبضمیعنضرضح’’ 

ضہیضآپض ضیھبضاھت، د ل َ
 
ضاورضانضںیمضج ےکضاپسضےھتضہکضایسضاانثءضںیمضملسو هيلع هللا ىلص احرضضوہا،

ضملسو هيلع هللا ىلصایکضایگضےہ،ضآپضھجمضرپضملظضملسو هيلع هللا ىلص اکیضصخشضآای،اورضاہک:ضاےضاہللضےکضروسل!ض

ےنضرفامای:ضولظممضولگضاکایمبضوہےئگ،ضوتضاوہنںض)ینعیضدنک ضےکضودف(ےنضاہکضہکضمہض

ےنضیھبکضیھبضاسضرطحضںیہنضداھکیضہکضمہضںیمضےسضوکیئضصخشضہیضدنسپضرکاتضوہضہکضاسض

ضہیض)ینعیضآپض ضاور ضولگضاکایمبضملسو هيلع هللا ىلص(رپضوکیئضملظضرکے، ےتہکضںیہضہکضولظمم

 ۔،ضاورضابںیتضںیکودف(ہصغضںیمضلکنضایگوہےئگ،ضانچہچنضو ض)دنک ضاکض

ضاکیضاجبنضرھپ ض)اکیضامیبریضسجضیکضوہجضےسضرہچ  ضوکضوقل  د ل َ
 
ضاملئضوہاجاتضج

یکضدختمضںیمضاحرضضوہےئضاورضاہک:ضاےضاہللضملسو هيلع هللا ىلص ےہ(ضوہایگ،ضذہلاضو ضروسلضاہللض

د(ولوگںضاکضرسدارضےہ،ضآپضاسضےکےئلضداعضرفامںیئ،ضآپض ل َ
 
ملسو هيلع هللا ىلص ےکضروسل!ض)ج

ضوتضںیہنضرکاتکس،ضنکیلضولےہضےکضاکیضڑکٹےضوکضزیتضرکو،ضرھپضاسضیکضےنضرفامای:ضںیمضہی

،ضدوونںضآوھکنںضںیمضوجضھچکضےہضاسضوکضٹلپضدو،ضایضیسکضوچھیضرھچیضےسضاسضوکضداوغ

ایسضںیمضاسضیکضافشءضےہ،ضاورضیہیضاسضاکضااجنمضےہ،ضاہللضاعتیلضزاید ضاجاتنضےہضوجضمتضےنض

 ۔دعبضاہکاجےنضےکض

ضاےضا !ضامہرےضزامہنضاہجتلضےکضاھکےنضہللضےکضروسلاورضاوہنںضےنضاہک:

ےنضرفامای:ضو ضاہمترےضےئلضےہضاہیںضکتضہکضاےسضاہللضاعتیلضملسو هيلع هللا ىلص ؟ضآپضاکضایکضوہاگ

ےنضرفامای:ضمتضرپضملسو هيلع هللا ىلص متضےسضچنیھکضےل،ضاوہنںضےنضاہک:ضاسضیکضدتیضایکضےہ؟ضآپض

مضاسیکضاکیضااسیضزامہنضآےئضاگضہکضمتضافکتیضرپضرایضضوہاجؤضےگ،ضو ضےنہکضےگل:ضامہراضالس

ضرمدتضضضرھپےنضرفامای:ضاہللضاعتیلضاسضےسضرتہبضالسمضالضےکچضںیہ،ملسو هيلع هللا ىلصےہ؟ضآپض د ل َ
 
ج
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 ایکضایگ۔ضیکضوافتضےکضدعبضرفکضیکضاحتلضںیمضلتقملسو هيلع هللا ىلص وہایگ،ضاورضروسلضاہللض

رمعوضےتہکضںیہ:ضےھجمضبعکضنبضہمقلعضےنضاتبایضہکضاوہنںضےنضاہکہکضامہرےضاپسضہیض

سضےسضوسالضایکضاسضےنضںیمہضو ضدےضرضمیضالغمضآای،ضمہضےنضسجضزیچضاکضیھبضا

ضاورض ضمہضہیضیھبضرکضےتیل، ضاچےتہضوت ضمہضاےسضاکنضےسضڑکپان ضارگ ضاہیںضکتضہک دی،

عہضاورضاسضیکضنہبضرفامایضرکےتضےھتملسو هيلع هللا ىلص روسلضاہللضےبکشض

 

ضای ص د، ل َ
 
ضاہللضاعتیلضج :

 ۔‘‘رمعد ضرپضتنعلضرکے

‘‘تاريخ المدينة’’ ےنضضlرمعضنبضہبشضریمنیضالعہمضیہیضرواتیض

1
ضںیم 

 ااممضدبعضاہللضنبضوبہضےکضرطقیضےسضذرکضیکضےہ۔

 امہضافدئ :

ےکضآرخضںیمضوموجدضاچرضارفادضرپضتنعلض‘‘ اراجعمضالنبضوبہ’’ واحضضرےہضہکض

ےنضضlاکضومضمنضدرگیضبتکضںیمضیھبضوموجدضےہ،ضانچہچنضاےسضااممضادمحضنبضلبنحض

‘‘مسند’’ ا ینض

‘‘المعجم الابير’’ ےنضضlںیم،ضااممضربطاینضض 2

اورضااممضںیمض 3

‘‘المستدك’’ ےنضضlاحمکض

 ںیمضضرختجیضایکضےہ۔ 4

                                                      

 فهيم محمد شلتوت،تم طبعه ونشره على نفقة حبيب محمود أحمد .ت:،۸/۵۴۸:المدينة المنورةتاريخ  1
ـ .۱۴۸۰بيروت،الطبعة األولىـ  ،ت:شعيب األرنؤوط،مؤسسة الرسالة۱9۴۵۰،رقم:۴۸/۱99مسند أحمد: 2  ه
 . ،ت:حمدي عبد المجيد السلفي،ماتبة ابن تيمية ـ القاهرة۱9۸رقم:،۸۰/99المعجم الابير: 3
 ،ت:مصطفى عبد القادر عطا،دار الاتب العلميةـ  بيروت،الطبعة۵9۴9،رقم:۴/9۱المستدرك على الصحيحين: 4

 . هـ۱۴۸۸الثانية
 أنبأ محمد بن عبد اهلل بن عبد الحام، ،حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب’’یکضابعرتضالمہظحضوہ:ضضl ااممضاحمک

أنبأ ابن وهب، أخبرني معاوية بن صالح، عن عبد الرحمن بن عائذ األزدي، عن عمرو بن عبسة السلمي 
دا، مْجَ :لعن اهلل الملوك األربعة.... قال: كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يعرض الخي  ،رضي اهلل عنه

 .‘‘ ....ومخوسا، وأبضعة، وأختهم العمردة
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ض ضاحمک ضاامم ضضlاور ضرواتیضےکضدعبضرفامےتضںیہ:  حديث هذا’’ رختجیم

ہیضدحثیضرغبیضانتملضحیحصض .‘‘يخرجاه ولم ،اإلسناد صحيح المتن غريب

 ۔ےنضاسضیکضرختجیضںیہنضیکضےہضlاالانسدضےہ،ضاورضنیخیشض

 اہکضےہ۔ض‘‘حیحصضرغبی’’ ےنضیھبضاےسضضlاحظفضذیبہضزینض

 

 

iI 
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 رواتیضربمن

  rروزضایقتمضاالسمضاکضنیسحضوصرتضںیمضآرکضرضحتضرمع’’ رواتی:

 ےسضانہک:اہللضاعتیلضآپضوکضزعوتںضےسضامالضاملضرکےضاسیجضہکضآپضےنض

 ۔‘‘زعتضیشخب( داینضںیمضےھجمض)ینعیضاالسمضوک

 رواتیضاکضدصمر

ضدولہیض  الفتاوى’’ ھ(ےن۲۲۲)اوتملیفضضlااممضرفدیضادلنیضاعملضنبضاالعلء

‘‘التاتارخانية

ںیمضاکیضیبملضدحثیضےکضتحتضہیضرواتیضانضاافلظضےسضالبضدنسض 1

 لقنضیکضےہ:

تذكرت حديثا سمعته من [ أبي بن كعب :]أي ....فقال’’ 

ذا اجتمع األولون و إرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول: 

 صورة، فيطلبكيأتي اإلسالم بأحسن  اآلخرون يوم القيامة

رضي ر ، قال: فسجد عمكما أعززتني عمر!ويقول: أعزك اهلل يا 

  .‘‘ى، وأعتق سبع رقاب شارا هلل تعالاهلل عنه

ےسضرعضضایکضہکضےھجمضضrےنضرضحتضرمعضr۔ضرضحتضایبضنبضبعک۔۔’’ 

ضدحثی ضاہللو  ضروسل ضےن ضںیم ضوج ضآیئگ ضآپملسو هيلع هللا ىلص ضاید ضیھت، ضینس ملسو هيلع هللا ىلص ےس

ضوتضاالسمضیھبضورفامرےہضےھت:بجضایقتمضےکضدنضاولض آرخضبسضعمجضوہںضےگ،

                                                      

 ند،الطبعةهال ـ زكريا بديوبند ة،ت:مفتي شبير أحمد قاسمي،ماتب۵/۴۰۰،ة:كتاب الصالةالفتاوى التاتارخاني 1

 . هـ۱۴۴۱
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(ضوکضبلطضرکےضاگ،ضrتہبضوخوصبرتضلکشضںیمضآےئضاگضاورضآپ)رضحتضرمع

اےضرمع!اہللضاعتیلضآپضوکضزعوتںضےسضامالضاملضرکےضاسیجضہکضآپضےنض: االسمضےہکضاگ

ضrزعتضیشخب،ضراویضاتہکضےہہکضاسضرپضرضحتضرمع( داینضںیمضےھجمض)ینعیضاالسمضوک

ض الغمضاہللضاعتیلضیکضرکشضزگاریضضریماثضںیمضےسضاسترضا ینضاو،ضایکےنضدجس ضرکشضادا

 ۔‘‘ ںیمضآزادضےئک

)اوتملیفضضlیہیضرواتیضالعہمضایضءضادلنیضرمعضنبضدمحمضنبضوعضضانسیمضیفنحض

‘‘نصاب االحتساب’’ ھ(ےنض۲۱۵لبقض

 ںیمضالبضدنسضذرکضیکضےہ۔ 1

 رواتیضاکضمکح

ضرواتیضدنسضاًاتاحلضںیمہ  ضےکضابووجدہی ،ضںیہکضںیہنضلمضیکسضالتشضایسبر

ےکضااستنبضےسضایبنضملسو هيلع هللا ىلص وکیئضربتعمضدنسضہنضےلمضاےسضآپضاوربجضکتضاسضیکض

یہضضیکضاجبنضرصفضااسیالکمضاورضواہعقملسو هيلع هللا ىلص ویکہکنضآپ،ضوموقفضراھکضاجےئرکانض

 ۔ضوسنمبضایکضاجاتکسضےہضوجربتعمضدنسضےسضاثتبضوہ،واہللضاملع

 

iI 

  

                                                      

 ماة المارمة،الطبعة ـ الطالب الجامعي ة،ماتبمريزن سعيد مريزن عسيري،ت:۱۴9:ص:نصاب االحتساب 1

 . هـ۱۴۰۵األولى
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 رواتیضربمن

 .‘‘لسانهالمرء مخبوء تحت  ’’ رواتی:ض
 ااسننضا ینضزابنضںیمضاپھچضوہاضےہ۔

 ےکضوقلضےکضوطرضرپضملسو هيلع هللا ىلص ثحبضرواتیضالتشضایسبرضےکضابوجدضدنساًضآپضمکح:ضزریض

 ےکملسو هيلع هللا ىلص ںیہنضلمضیکس،ضاورضبجضکتضاسضیکضوکیئضربتعمضدنسضہنضےلمضاےسضروسلضاہللض

ضاافلظضرضحتضیلعضارملیضتضیہیااستنبضےسضایبنضرکانضوموقفضراھکضاجےئ،ضاہتبلض
r
 ،ض

 اےسض،ضذہلاضےکضوطرضرپضےتلمضںیہاورضضعبضامکحءضےکضوقلض lافنحضنبضسیقض

 ےکضااستنبضےسضایبنضرکےنضںیمضوکیئضرحجضںیہنضےہ۔رضحاتضانض

 رواتیضاکضدصمر

‘‘مفاتيح الغيب’’ ےنضضlہیضرواتیضااممضرخفضادلنیضرازیض

ںیمضریغبض 1

 دنسضےکضلقنضیکضےہ،ضالمہظحضوہ:

ضملسو هيلع هللا ىلصآپض .‘‘مخبوء تحت لسانه وقال صلى اهلل عليه وسلم: المرء’’

 ےنضاراشدضرفامای:ضااسننضا ینضزابنضںیمضاپھچضوہاضےہ۔

 ضعبضدرگیضاصمدر

یلعضنبضضےکضوقلضےکضوطرضرپضالبضدنسضاقیضضاوبضانسحلملسو هيلع هللا ىلص ضآپضیہیضرواتی 

دمیض
ل
ر
َ
 و
َ
ضlدمحمضیرصیضم ‘‘الابير الحاوي’’ ھ(ےن4۵۱)اوتملیف

ضؤمدیض 2 ںیم،

                                                      

 . هـ۱۴۰۱،دار الفار ـ بيروت،الطبعة األولى۸۸/۴۵مفاتيح الغيب: 1

 ،الطبعةبيروت ةـ ت:عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض،دار الاتب العلمي،۱۸/۸۵۸الحاوي الابير: 2

 . هـ۱۴۱۴األولى
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ض ضانکین ضذقنم ضانب ضااسہم ضارفظمل ضاوب ضضlادلوہل ض۵۲4)اوتملیف لباب ’’ ھ(ےن

‘‘اآلداب

ھ(ض۲۲۱)اوتملیفضضlںیم،ضاعرفضابہللضومالانضالجلضادلنیضدمحمضرویم 1

‘‘مثنوي’’ ےنض

)اوتملیفض lںیم،ضالعہمضادمحضنبضاربامیہضارعملوفضطبسضانبضایمجعلضض 2

‘‘كنوز الذهب ’’ ھ(ضےنض۲۲4

 ںیمضلقنضیکضےہ۔ض 3

 رواتیضاکضمکح

،ضالتشضایسبرضےکضابووجدذموکر ضرواتیضدنسضاًاتاحلضںیمہضںیہکضںیہنضلمضیکس

ےکضااستنبضےسضایبنضملسو هيلع هللا ىلص ربتعمضدنسضہنضےلمضاےسضآپضاوربجضکتضاسضیکضوکیئض

واہعقضیہض ورایکضاجبنضرصفضااسیالکمضملسو هيلع هللا ىلص ویکہکنضآپ،ضرکانضوموقفضراھکضاجےئ

 ۔ض،واہللضاملعوسنمبضایکضاجاتکسضےہضوجربتعمضدنسضےسضاثتبضوہ

 امہضافدئ :

ض   ےکضوقلضےکضوطرضرپضوتضںیہنضلمضیکسضملسو هيلع هللا ىلص آپض زریضثحبضرواتیضدنسًا

،ضرضحتضافنحضنبضr  اسیجضہکضلیصفتضزگرضیکچضےہ،ضاہتبلضیہیضاافلظضرضحتضیلع

 اورضضعبضامکحءضےکضوقلضےکضوطرضرپضےتلمضںیہ،ضلیصفتضالمہظحضوہ:lسیقض

 ضوقلضےکضوطرضرپ:ےک r ارملیضترضحتضیلعض

م  ادرسی نب ادمح ادلنی باہش العہم

 

 ھ(۲۲۱ )اوتملیف lَرَقاف

                                                      

 . هـ۱۴۰۴،الطبعةالقاهرة ة السنة ـ،ماتبشاكرت:أحمد محمد ،۱۴۵،رقم:۴۴۰لباب اآلداب:ص: 1

 . الهورني ـ بحامد ايند كم،مترجم:قاضي سجاد حسين،۱/۱۵۸مثنوي مولوي معنوي: 2

 .‘‘تفگضربمغیپضہبضزییمتضاسکں،ضرمءضیفخمضدلیضیطضااسللں ’’ےکضاافلظضالمہظحضوہں:ضضض‘‘ونثمیض’’ 

 ،الطبعة األولىحلب قلم العربيـ ،دار الفالح الباورو شوقي شعثت:،۸/۸۲۴كنوز الذهب في تاريخ حلب: 3

 . هـ۱۴۱۲
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‘‘الذخيرة’’

ض 1 إن قيمة اإلنسان مايُعلمه ال مايَعلمه، ’’ ںیمضرفامےتضںیہ:

ااسننضیکضتمیقضو ض .‘‘المرء مخبوء تحت لسانهلقول علي رضي اهلل عنه: 

ضrوخدضاتباتضےہ،ضتمیقضو ضںیہنضوجضو ضاجاتنضےہ،ضویکہکنضرضحتضیلعضض ض اکضاراشدضےہضہکضض

 ااسننضا ینضزابنضںیمضاپھچضوہاضےہ۔

 ضعبضدرگیضاصمدر

ضےکضوقلضےکضوطرضرپضالعہمضاوبضوصنمرضrایسضرطحضاےسضرضحتضیلعضارملیضتض

ض م
 

َ

 َل
َ

َ

ی

ضضlدبعضاکلملضنبضدمحمضث ‘‘واإليجازاإلعجاز ’’ ھ(ےنض43۱)اوتملیف

2 

ضضlالعہمضییحیضنبضنیسحضرجشیضضںیم، ‘‘األمالي’’ ھ(ےن4۵۵)اوتملیف

ںیم،ضض 3
                                                      

 . ء۱99۴،الطبعة األولىبيروت ـ دار الغرب اإلسالمي،محمد حجيت:،۱/۴۵الذخيرة: 1

 . ء۱۲9۴،الطبعة األولىمصر ـ ة العمومية،المطبعإساندر آصافت:،۸۴اإلعجاز واإليجاز:ص: 2

ـ  بيروت،محمد حسن محمد حسن إسماعي ،ت:۵۵۱،رقم:۱/۱۴۴:األمالي للشجري 3  ،دار الاتب العلمية

 . هـ۱۴۸۸ىالطبعة األول

وبه قال: أخبرنا الشريفان أبو محمد وأبو طاهر الحسن وإبراهيم ابنا الشريف ’’یکضابعرتضالمہظحضوہ:ض’’اامیلض’’ 

 اهلل عبد بن محمد الفض  أبو أخبرناالجلي  أبي الحسن محمد بن عمر الحسيني الزيدي الاوفي، قاال 

 حدثني: قال أبي، حدثني: قال العلوي، إبراهيم بن الحسين بن اهلل عبيد أحمد أبو أخبرنا: قال عليه، قراءة

 أبيه، عن ،ىالرض علي بن محمد جعفر أبي عن بالري، منزله في الحسني الرازي اهلل عبد بن العظيم عبد

 أنزل أربعا قلت: قال السالم، عليهم طالب أبي بن علي جده عن أبيه، عن الحسين، بن علي عن آبائه، عن

: تعالى اهلل فأنزل ،ظهر تالم فإنه ،سانهل تحت مخبوء المرء: قلت كتابه، في بها تصديقي وتعالى تبارك اهلل

 يحيطوا لم بما كذبوا ب : وج  عز اهلل فأنزل عاداه، شيئا جه  من: وقلت ،القول لحن في ولتعرفنهم

 اصطفاه اهلل إن :طالوت قصة في تعالى اهلل فأنزل يحسنه، ما امرئ ك  قيمة: قال أو قدر: وقلت بعلمه،

 حياة القصاص في ولام: تعالى اهلل فأنزل القت ، يق  القت : وقلت ،والجسم العلم في بسطة وزاده عليام

 .‘‘األلباب أولي يا

ض‘‘اامیل’’  ںیمضرضحتضیلعض
r
ض اکضوقلضسجضدنسضےسضوقنملضےہ،ضاسضںیمضاوبضالضفلضدمحمضنبضدبعضاہللضابیشینضوموجدضےہ،ضاورضاسضرپضاہمئضض

ےکضااختنبضیکضانبءضlےنضدشدیضرجحضیکضےہےسیج:ضہیضرغبیضااحدثیضاورضویشخضےکضؤساالتضرواتیضرکاتضےہ،ضولوگںضےنضدارضینطقض

اضوتضولوگںضےنضاسضیکضااحدثیضوکضڑاھھضدای،ضاورضاسضیکضرواایتضوکضابلطضرقارضدای،ضاورضرپضاسضےسضااحدثیضوکضاھکل،ضرھپضانضاکضوھجاٹضوہانضاظرہضوہ
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ض ض lاحظفضاطلغمیئ ‘‘الامال تهذيب إكمال’’ ھ(ےنض۲۲۱)اوتملیف

 ںیمض 1

ضااکللم’’ ض‘‘ رشح ضالنبضادیسلضےکضوحاےلضےس، ضاریمضاعنصین )اوتملیفضضlالعہم

‘‘التنوير’’ ھ(ےنض۲۲۲۱

 روح’’ ھ(۲۱۲۱ےنض)اوتملیفضضlںیمضاورضالعہمضآولیسض 2

‘‘المعاني

 ںیمضذرکضایکضےہ۔ 3

ھ(ےکضوقلضےکض۲۲ھضاوض۲۲)اوتملیفض l یمیمتضضافنحضنبضسیقرضحتضاوبضرحبض

 وطرضرپ:

میضاحظفض 
ل
َ
ّ

ی

ُب

 

ج

‘‘الديباج’’ ےنض (ھ۱۲3)اوتملیفضlاوبضااقلمسضااحسقضنبضاربامیہض

4 

 ےکضوقلضےکضوطرضرپضذرکضایکضےہ،ضالمہظحضوہ:ضlںیمضاےسضاوبضرحبضافنحضض

قال:  ،قال: أخبرني بعض أصحابنا ،حدثني محمد بن مزيد’’  
                                                                                                          

(،ضہیضداجلضاورضوھجاٹضاھت،ضںیمضlضوھکلااتضاھت)احظفضبیطخضدغبادیاسضےکضدعبضہیضراویضفںضےکےئلضااحدثیضڑھگرکضرشہیقضدجسمضںیم

ضاورضدارضینطق یضےنضرتبیکضیکضوہجضlےنضیھبکضیھبضاسضیکضالصضںیہنضدیھکی،

يْق

ی

عن

ضاورض  ےنضاہکضہکضہیضlضےسضاسضمہتمضرقارضدای،

ليْظ’’

 

ج

ی

لت
)احظفض (،ضہیضاحظفضاورضنفضوکضاجےننضواالضاھت،ضاابخریضاورضفنصمضاھت،ضنکیلضاسضوکضانٹلپضالقحضوہایگlےہ)احظفضازرہیض‘‘ ریثکضا

د،ریغضربتعمضرواایتضاکضینفضےکےئلضدےئھکی:ضرواتی:اماخبضنمضااختسرضوالضدنمضنمضااشتسروالضاعلضنمض(،ضزمدیضلیصفتضlذیبہض

ی ی

اق

 ۔(۲۵اجزئ ،ضہصحضاہچرم)ص:
 ،الطبعة األولىقاهرةال ـ الحديثة الفاروق،محمد بن عادل الرحمن عبد أبوت:،9/۴۴۴:إكمال تهذيب الامال 1

 . هـ۱۴۸۸
ثبت في الحديث أن عليا قال:  :البن السيد ‘‘شرح الاام ’’ وفي’’یکضابعرتضالمہظحضوہ:ض ‘‘اامکلضذہتبیضاامکلل’’ 

قلت: من النت كلمته وجبت محبته، وقال ج  وعز: ولو كنت فظا غليظ القلب  ،وافقني ربي في ثالث
وقلت:  ،وقال ج  وعز: ولتعرفنهم في لحن القول ،وقلت: المرء مخبوء تحت لسانه ،النفضوا من حولك
 .‘‘في القصاص حياة وقال ج  وعز: ولام ]كذا في األص [، القت  ليبقى القتي 

 األولى الطبعة،الرياض ـ السالم دار ماتبة،إبراهيم إسحاق محمد محمد،ت:۵/۸۴۴:التنوير شرح الجامع الصغير 2
  . ـه۱۴۴۸
 . هـ۱۴۱۵،ت:علي عبد الباري عطية،دار الاتب العلمية ـ بيروت،الطبعة األولى۲/۵۸۵روح المعاني: 3
 .‘‘المرء مخبوء تحت طي لسانه ال طيلسانه :وقال رضي اهلل تعالى عنه’’یکضابعرتضالمہظحضوہ:ض ‘‘روحضااعملین’’ 

 . ء۱99۴دار  البشائر ـ بيروت،الطبعة األولى،إبراهيم صالحت:،۴۱،رقم:۱۰۱:ص:الديباج للختلي 4
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فقال األحنف: الرج  مخبوء  ؟قال رج  لألحنف: أنت أبي بحر

: [نجضیکضتینکضاوبضرحبضےہ]ےسضاہکضضlاکیضصخشضےنضافنحض. ‘‘تحت لسانه

 ۔‘‘ےنضرفامای:ضااسننضا ینضزابنضںیمضاپھچضوہاضےہضlآپضایبضرحبضںیہ؟ضافنح

رمیض 
َ
َ َ

 

ل
ْ
 ھ(۱۲۲)اوتملیفضضlزینضااممضاوبضدمحمضدبعضاہللضنبضملسمضنبضہبیتقضدمپ

‘‘عيون األخبار’’ ےن

ض 1  احظفضںیمضاور
ْ
ضانبضادعلي

 

ضادلْي اوتملیفض) lامکل

یضرطبقیضےنض(ھ۲۲۱ م
ل
َ
ّ

ی

ب ُ

 

ج

l ’’بغية الطلب‘‘

ےکوقلضضlںیمضاےسضافنحض 2

 ےکضوطرضرپذرکضایکضےہ۔

 ضعبضامکحءضےکضوقلضےکضوطرضرپ:

دمیض 
ل
ر
َ
 و
َ
ضضlاقیضضاوبضانسحلضیلعضنبضدمحمضم أدب ’’ ھ(ےنض4۵۱)اوتملیف

‘‘الدين والدنيا

ںیمضاےسضضعبضامکحءضےکضوقلضےکضوطرضرپضلقنضایکضےہ،ضالمہظحض 3

 وہ:

اورض. ‘‘وقال بعض الحاماء: عق  المرء مخبوء تحت لسانه’’  

 ےہ۔ضعبضامکحءضےتہکضںیہ:ااسننضیکضلقعضاسضیکضزابنضےکضےچینضیپھچضوہیئض

 قیقحتضاکضالخہصضاورضرواتیضاکضمکح

آپضلیصفتضںیمضدھکیضےکچضںیہضہکضزریضثحبضرواتیضالتشضایسبرضےکضابوجدض 

                                                      

 . الاتاب العربي ـ بيروت ،دار۱/۴۴۱:عيون األخبار 1

 .‘‘حتف الرج  مخبوء تحت لسانهوقال األحنف: ’’یکضابعرتضالمہظحضوہ:ضض ‘‘ویعنضاالابخر’’

 . دار الفار ـ بيروت،سهي  زكارت:،۱۴۱۴:ص:بغية الطلب في تاريخ حلب 2

 . هـ۱۴۴۴،دار المنهاج ـ بيروت،الطبعة األولى۴۴۵:ص:أدب الدين والدنيا 3
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ےکضوقلضےکضوطرضرپضںیہنضلمضیکس،ضاورضبجضکتضاسضیکضوکیئضربتعمضملسو هيلع هللا ىلص دنساًضآپض

ےکضااستنبضےسضایبنضرکانضوموقفضراھکضاجےئ،ضملسو هيلع هللا ىلص دنسضہنضےلمضاےسضروسلضاہللض

ورضضعبضامکحءضےکضاضlافنحضنبضسیقض،ضr یلعضارملیضتاہتبلضیہیضاافلظضرضحتض

وقلضےکضوطرضرپضےتلمضںیہ،ضذہلاضانضرضحاتضےکضااستنبضےسضایبنضرکےنضںیمضوکیئض

 رحجضںیہنضےہ۔

 

 

iI 
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 رواتیضربمن

 رواتی:وجضوعرتضاگےئضایضسنیھبضاکضدودھضمسبضاہللضڑپھضرکضدوےھض

 وتضو ضاجونرضاسضوکضداعںیئضداتیضےہ۔

 رواتیضاکضمکح

ضرواتیضدنسضاًاتاحلضںیمہضںیہکضںیہنضلمضیکس  ضےکضابووجدہی ،ضالتشضایسبر

ےکضااستنبضےسضایبنضملسو هيلع هللا ىلص اسضیکضوکیئضربتعمضدنسضہنضےلمضاےسضآپضاوربجضکتض

یکضاجبنضرصفضااسیالکمضاورضواہعقضیہضملسو هيلع هللا ىلص ویکہکنضآپوموقفضراھکضاجےئ،ضرکانض

  ۔واہللضاملع،ضوسنمبضایکضاجاتکسضےہضوجربتعمضدنسضےسضاثتبضوہ

 

 

iI 
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 رواتیضربمن

 ےسضوسالضرکانضہکضملسو هيلع هللا ىلص اکضربمغیپضضض رواتی:ضرضحتضاعہشئ

 ابرشضوہیئضاورضآپضےکضابربتکضڑپکےضہنضےگیھب

 رواتیضاکضدصمر

‘‘مثنوي’’ ھ(۲۲۱)اوتملیفضضlاعرفضابہللضومالانضالجلضادلنیضدمحمضرویم

1 
 ںیمضےتھکلضںیہ:

ضربتف ضوگبراتسن ضروزے  یفطصم

 

ضربتف ضایراں ضاز ضایرے ضانجز   اب

 

ضربقاتسنضرشتفیضےلضےئگضدووتسںضںیمضےسضملسو هيلع هللا ىلص(یفطصم) اکیضروز

 اکیضدو ِتسضےکضانجزےضےکضاسھتضرشتفیضےلضےئگ

ضتشگ ضابز ضربمیپضؐ ضزوگراتسن  وچں

 

ضتشگ ضورمہاز ضدش ضدص ہق  وسےئ

 

(ضیکضرطفضےئگضاورض) ربقاتسنضےسضولےٹدص ہقملسو هيلع هللا ىلص( بجضربمغیپ) 

 رمہازضےنب

ضاتفد ضروشی ضرب ضوچ ضدص ہق  مشچ

 

ض ضد ِتس ضآدم ضاہندشیپ ضیم  ربوے

 

(ضیکضرظنضبجضآپضےکضرہچےضرپضڑپیضآےگضڑبںیھضاورضآپضدص ہقض)

 رپضاہھتضراھکض

ضاو ضومےئ ضرب ضو ضرخ ضرب ضامعہم ضاوضضض رب ضابزوےئ ضو ضورب ضرگابیں  رب

                                                      

 . ني ـ الهوربحامد ايند كم،مترجم:قاضي سجاد حسين،۱/۸۸۰مثنوي مولوي معنوي: 1
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امعہمضرپضاورضآپضےکضرہچےضاورضابولںضرپضرگابیںضرپضاورضمسجضرپضاورضآپضےکض

 ابزوضرپ

ضاتشب ضوجئ ضیم ضہچ ضربمغیپؐ  تفگ

 

ض ضاحسبتفگ ضاز ضارموز ضآدم  ابراں

 

ےنضرفامایدلجضدلجضایکضدیتھکیضوہ؟ضوبںیلضآجضابدلضےسضابرشضملسو هيلع هللا ىلص( ربمغیپ)

 ربیسضےہض

ض ضبلطض ضدر ضوجبمی ضیم ضاہمتی  اج

 

ضبجع!ضضض ضاے ضزابراں م

 

ب نْت

ض ضیمن  رت

 

 وجتسجضںیمضآپضےکضڑپکےضوھچیتضوہںضبجعتضےہ!ضابرشضےسضرتضںیہنضدیتھکی

ض ضاز ضدنگفی ضرس ضرب ضہچ  زارإتفگ

 

ضامخرضضض ضوت ضرداےئ ضآں ضرکدم  تفگ

 

 :ضآپضیکضاچدرضوکضدوہٹپضانبایضاھتوبںیلض؟ضرفامایضرسضرپضوکنضاسضڑپکاضاوھاھضاھت

 تفگضرہبےضآںضومنداےضاپکضبیبح

 

ضبیغ ضابران ضرادخا ضاپتک  مشچ

 

 ےئلضداھکیئضدخاضےنضریتیضاپکضآھکنضوکضیبیغضابرشضرفامای:ضاےضاپکضدل!ضایس

ضامش ضارب ضازںی ضابراں ضآں  تسین

 

ضودرگیامس ضدرگی ضارب  تسہ

 

 و ضابرشضاہمترےضاسضاربضیکضںیہنضےہضو ضدورساضاربضاورضدورساضآامسنضےہ

ضا ِتس ضدرگی ضارَبم ضز ضابراں ضںینچ  ای

 

ض ِتس ضرمضم ضزنوش ضدر ضقح  رتمح

 

اسضرطحضیکضابرشضدورسےضاربضیکضےہضسجضےکضانزلضوہےنضںیمضدخایکض

 ۔رتمحضوپدیش ضےہ



 4۱۵  مجنپ( )ہصح

 امہضافدئ :

ضہیضرواتیض‘‘ ونثمیضرشفی’’   یفاوتمل) lراہویضخیشضدمحمضواظعےکضالعو 

‘‘جامع المعجزات’’ ےنضیھبضھ(۲۱۵۱

 ضانضاافلظضےسضالبضدنسضلقنضیکضےہ:ںیم 1

ومن معجزاته: روي أن رجال من األنصار مات وصلى النبي ’’ 

، وذهب بجارته إلى المقابر، وبعد ]كذا في األص [ عليه السالم صلواته

ته، فقامت عائشة رضي اهلل عنها السالم إلى بيالدفن رجع النبي عليه 

مست يدها إلى عمامة النبي عليه السالم وقالت: يا عجبا! مابلغت و

كان المطر، فعلم النبي  عمامتك وثيابك من المطر، وفي ذلك اليوم ما

عليه السالم أن عائشة رضي اهلل عنها قد رأت مطر عالم الغيب، وقال: 

ليوم ماتغطي على رأسك، قالت: تغطت يا عائشة رضي اهلل عنها! ا

، ثم قال عليه السالم: يا عائشة رضي اهلل ]كذا في األص [ برأسي بردائي

عنها! ذلك الرداء قد ارتفع عن بصرك الغطاء، ورائت مطر عالم 

الغيب، يا عائشة! وفي عالم الغيب مطر وغمام، وشمس وقمر، ال يراها 

 .‘‘ صالحون من المؤمنينواألولياء وال ]كذا في األص [ إال سبأ

ضااقتنلضملسو هيلع هللا ىلص یبنض  ےکضزجعماتضںیمضوقنملضےہضہکضاکیضااصنریضصخشضاک

ضیبنض ضاور ضاسضےکضاسھتضربقاتسنضکتضضےنضاسضیکضامنزضانجز ضeوہایگ، ضاور ڑپ ی،

ےنضاےنپض دنفضےکضدعبضرھگضولٹضآےئ،ضاعہشئضضeرشتفیضےلضےئگ،ضاورضیبنض

ضاورضاہک:بجعتضےہضہکضآپض eاہھتضےسضیبنض ےکضامعہمضاورضڑپکوںضوکضاکضامعہمضوھچا

                                                      

 . ،مطبعة نبات المصري۴۱المعجزات:ص:جامع  1



 مجنپ()ہصحض  4۲۱

وکضولعممضوہایگضضابرشضاکضاپینضںیہنضاگل،ضاحالہکنضاسضدنضابرشضںیہنضوہیئضیھت،ضیبنض

 ےنضوپاھچ:اےضاعہشئ!ملسو هيلع هللا ىلص ےنضاعملضبیغضیکضابرشضدیھکیضےہ،ضآپضضہکضاعہشئض

ضںیمضےنضاانپضرسضا ینےنضاہکضہکضضآجضآپضےنضرسضوکضسکضزیچضےسضڈاھاپنضاھت؟ضاعہشئض

ےنضرفامای:اےضاعہشئ!اسضاچدرضےنضآپضضeاچدرضےسضڈاھپنضراھکضےہ،ضرھپضآپض

یکضآوھکنںضےسضرپدےضوکضاٹہضدای،ضاورضاےضاعہشئ!آپضےنضاعملضبیغضیکضابرشضدیھکیض

ےہ،ضاورضاعملضبیغضںیمضابرش،ضابدل،ضوسرجضاورضاچدنضںیہ،ضنجضوکضرصفضاوایلءضاورض

 ۔ضکینضاامینضواےلضدھکیضےتکسضںیہ

 رواتیضاکضمکح

ضرواتیضدنسضاًاتاحلضںیمہضںیہکضںیہنضلمضیکس  ضےکضابووجدہی ،ضالتشضایسبر

ےکضااستنبضےسضایبنضملسو هيلع هللا ىلص وکیئضربتعمضدنسضہنضےلمضاےسضآپضاوربجضکتضاسضیکض

یکضاجبنضرصفضااسیالکمضاورضواہعقضیہضملسو هيلع هللا ىلص ویکہکنضآپ،ضوموقفضراھکضاجےئرکانض

  ۔وہ،واہللضاملعوسنمبضایکضاجاتکسضےہضوجربتعمضدنسضےسضاثتبض

 

iI 

  



 4۲۲  مجنپ( )ہصح

 رواتیضربمن

ضڑپانھ،ضضr رواتی:ضرضحتضالبل َّ
َ
 

ضوکضاعزجیضےسضہ َّ
َ
 اکضاذانضںیمضظفلضح

 اورضانمنیقفضاکضاسضرپضارتعاضضرکانضاورضہیضاطمہبلضرکانضہکضوکیئضحیصفضؤمذنض

 اکضہصغضںیمضانمنیقفضےسضرفامانضہکضاہللضاعتیلضملسو هيلع هللا ىلص ےلضآںیئ،ضاورضآپض

 َّ
َ
 

ضےسضرتہبضےہضےکضزندکیضالبلضاکضہ َّ
َ
ضاورضح َّ

َ
 ۔وشرضولغضےکضڑکنیسوںضح

 رواتیضاکضدصمر

‘‘مثنوي’’ ھ(۲۲۱)اوتملیفضضlاعرفضابہللضومالانضالجلضادلنیضدمحمضرویم

1 
 ںیمضےتھکلضںیہ:

ضامنز ضابگنم ضدر ضدصق ضالبلم  آں

 

ضاینز وےئ
ُ
ضر ضاز ضوخادن

َ
ّ
َ
 

ضہ ضرا َّ
َ
 ح

 

ضظفل)اذانضںیمض rو ضےچسضالبل َّ
َ
ضڑپےتھےسضیضوکضاعزج(ح

َ
ّ
َ
 

 ےھتضضہ

ضرا ِتس ضتسین ضربمیپ ضاے ذد

 

ب

ی

 گفن
ب
 ات

 

ض ِتس ضانب ضآاغزم ضہک ضاونکں ضاطخ  اںی

 

اہیںضکتضہکضانض)انموقفں(ےنضاہک:ضاےضربمغیپ!ضدر ِتسضںیہنضےہضہیضیطلغض

 اسضوتقضہکضریمعتضیکضادتباءضےہض

ضاگر ضرکد ضروسل! ضواے ضیبن!  اے

 

ضایبر ضاحصَف ض وَُد ضہک ضؤمذن  کی

 

 کیضزاید ضحیصفضؤمذنضےلضآےیئضاےضاہللضےکضروسل!ضاورضیبنؐ!ضا

ضالصح ضو ضدنی ضاولم ضابدش  بیع

 

ضاالفلح ضیلع َّ
َ
ضح ضظفلم ضوخادنن  نحل

 

                                                      

 .ني ـ الهوربحامد ايند كم،مترجم:قاضي سجاد حسين،۴/۴۰مثنوي مولوي معنوي: 1



 مجنپ()ہصحض  4۲۱

ضض ض ضیلعضاالفلحضوکضطلغضڑپانھض َّ
َ
 دنیضاورضیکینضےکضرشوعضںیمضبیعضوہاگضظفلمضح

ضربمغیپؐ ضتفگب مشخ ضو  وجبدیش

 

ضتفہن ضانعایتم ضاز ضرزمے ضدو  کی

 

ضااشرےضیپھچضوہیئض  ملسو هيلع هللا ىلصربمغیپ ضاورضرفامےئضاکیضدو اکضہصغضوجشضںیمضآای

 انعوتیںضںیمضےسض

ضالبل
َ
ّ
َ
 

ضہ ضدخا ضزند ضاسخں  اکے

 

ضواقل ضولیق َّ
َ
ضح َّ
َ
ضح ضدص ضاز  رتہب

 

ض rضاےض!ونیم!اہللضےکضزندکیضالبلضہک َّ اک َ
 

ضضہ َّ
َ
وشرولغضےکضڑکنیسوںضح

ضےسضرتہبضےہض َّ
َ
 اورضح

ضاتں ضرازم ضاتنم ضرادین  واوشم

 

ض ضاتںواوگنمی ضآاغزم ضو ضآرخ  ز

 

 وجشضہنضدالؤضاتہکضںیمضاہمترےضرازضاولضاورضآرخضےکضاصفضہنضہہکضڈاولںض

اع
ُ
ضد ر
َ
ضد ضوخش ضدم ضوت ضدناری  رگ

 

 

 

ضَص َانم
م

 

ضخ ضزا ضوخا  ضاعیم  ردد

 

 ےہضاجضافصیئضواولںضےسضداعضرکاضےلض ارگضوتضداعضںیمضااھچضدمضںیہنضراتھک

 رواتیضاکضمکح

ضےکضابووجدہیضرواتیض  ،ضدنسضاًاتاحلضںیمہضںیہکضںیہنضلمضیکسالتشضایسبر

ےکضااستنبضےسضایبنضملسو هيلع هللا ىلص اوربجضکتضاسضیکضوکیئضربتعمضدنسضہنضےلمضاےسضآپض

یکضاجبنضرصفضااسیالکمضاورضواہعقضیہضملسو هيلع هللا ىلص ویکہکنضآپ،ضوموقفضراھکضاجےئرکانض

 ۔ضوسنمبضایکضاجاتکسضےہضوجربتعمضدنسضےسضاثتبضوہ،واہللضاملع
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 4۲3  مجنپ( )ہصح

 ربمنضرواتی

 ےکضاسھتضحیبستضرکانضوکھیضاکضضزبس ضےہرواتی:رایضضاکریض

 رواتیضاکضدصمر

‘‘مثنوي’’ ھ(۲۲۱)اوتملیفضضlاعرفضابہللضومالانضالجلضادلنیضدمحمضرویم

1 
 ںیمضےتھکلضںیہ:

ضرای ضاز ضحیبست ضہک ضآدم ضدحثی  در

 

ضایک ضاے ضداں

 

ن

 

خ
ل

ضوگ ضزبس   وچمہ

 

ضدحثیض)رشفی(ضںیمضآایضےہضہکضرایضاکریضےکضاسھتضحیبستضاےضدنملقع!ضوکھیضاک

 زبس ضھجمس۔

 رواتیضاکضمکح

 اور،ضاتاحلضںیمہضںیہکضںیہنضلمضیکس اً شضایسبرضےکضابووجدہیضرواتیضدنسالت 

ےکضااستنبضےسضایبنضرکانضملسو هيلع هللا ىلص اسضیکضوکیئضربتعمضدنسضہنضےلمضاےسضآپضبجضکتض

ضوموقفضراھکضاجےئ ضواہعقضیہضملسو هيلع هللا ىلص ویکہکنضآپ، ضاور ضاجبنضرصفضااسیالکم یک

 ۔ضےسضاثتبضوہ،واہللضاملعوسنمبضایکضاجاتکسضےہضوجربتعمضدنسض

 

iI 
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 رواتیضربمن

 .‘‘الفوت قب  الطاعات عجلوا’’ رواتی:ض
 ابعداتضوکضوفتضوہےنضےسضےلہپضوپراضرکو۔

 رواتیضاکضدصمر

‘‘مثنوي’’ ھ(۲۲۱)اوتملیفضضlاعرفضابہللضومالانضالجلضادلنیضدمحمضرویم

1 
 ںیمضےتھکلضںیہ:

ضتفگ ضاوفلت ضلبق ضااطلاعت َؤا
ج ل
ع

 

 

ض ضوگرہم ضوچں ے
صطف
م

 

ی

ُفب
 س
ی
ض  ینعم

 

ضیفطصمض ضےہ: ضرفامای ضرکو، ےن،ضملسو هيلع هللا ىلص ابعداتضوکضوفتضوہےنضےسضےلہپضوپرا

 بجضینعمضےکضومیتضرپوےئ۔

 رواتیضاکضمکح

دنسضاًاتاحلضںیمہضںیہکضںیہنضانضاافلظضےسضالتشضایسبرضےکضابووجدہیضرواتیض 

ےکضااستنبضملسو هيلع هللا ىلص اوربجضکتضاسضیکضوکیئضربتعمضدنسضہنضےلمضاےسضآپض،ضلمضیکس

یکضاجبنضرصفضااسیالکمضاورضملسو هيلع هللا ىلص ویکہکنضآپ،ضوموقفضراھکضاجےئےسضایبنضرکانض

 ۔ضوسنمبضایکضاجاتکسضےہضوجربتعمضدنسضےسضاثتبضوہ،واہللضاملعضواہعقضیہ

 امہضوفادئ:

واحضضرےہضہکضزریمضثحبضرواتیضایہنضاافلظضےسضدنساًضںیہنضیتلم،ضاہتبلضایسض  

                                                      

 . ني ـ الهوربحامد ايند كم،مترجم:قاضي سجاد حسين،۸/۸۴9مثنوي مولوي معنوي: 1



 4۲۵  مجنپ( )ہصح

‘‘موضوعات’’ ےنضا ینضضlےسضیتلمضیتلجضاکیضرواتیضالعہمضاغصینض

ںیمضنمض 1

 ڑھگتضرواایتضںیمضذرکضیکضےہ،ضسجضےکضاافلظضہیضںیہ:

امنزض. ‘‘عجلوا بالصالة قب  الفوت، وعجلوا بالتوبة قب  الموت’’  

 وکضاسضےکضوفتضوہےنضےسضےلہپضاداضرکو،ضاورضومتضےسضےلہپضوتہبضرکو۔

فيض ’’ ےنض lالعہمضانمویضزریضثحبضرواتیضےسضےتلمضےتلجضاافلظض 

‘‘القدير

ضlںیمضااممضارحلنض 2  ےکضوقلضےکضوطرضرپضلقنضےئکضںیہ،ضالمہظحضوہں:ض

 عملت ،مضى نفس ،أنفاس ثالثة الدنيا: الحرمين إمام وقال’’ 

 كم إذ ؟ال أم أتدركه تدري ال ونفس ،فيه أنت ونفس ،عملت ما فيه

 إال تملك فلست ،اآلخر النفس قب  الموت ففاجأه نفسا تنفس من

 قب  الطاعة إلى النفس هذا في فبادر ،ساعة وال يوما ال ،واحدا نفسا

 حتى تبقى ال فلعلك ،بالرزق تهتم وال ،الموت قب  التوبة وإلى ،الفوت

 .‘‘فاضال والهم ،ضائعا وقتك فياون ،إليه تحتاج

رفامےتضںیہ:ضداینضنیتضاسسنضےہ،ضاکیضو ضاسسنضےہضضlاورضااممضارحلنض

وجضزگرضاکچ،ضاسضںیمضآپضےنضوجضھچکضایکضوسضایک،ضاورضاکیضاسسنضو ضےہضسجضںیمضآپض

ںیہ،ضاورضاکیضو ضاسسنضےہضہکضسجضےکضابرےضںیمضآپضںیہنضاجےتنضہکضآپضاےسضاپض

اسسنضضںیکسضےگضایضںیہن،ضاسضےئلضہکضےنتکضیہضاسسنضےنیلضواےلضاےسیضںیہضہکضوجضاکی

ےہ،ضآپضرصفضےتیلضںیہضوتضانضوکضدورساضاسسنضےنیلضےسضےلہپضااچکنضومتضآاجیتض

                                                      

 . هـ۱۴۰۱،ت:نجم عبد الرحمن خلف،دار نافع،الطبعة األولى۴۴،رقم:۴۵وعات الصغاني:ص:موض 1

 . هـ۱۴9۱، دار المعرفة ـ بيروت،الطبعة الثانية۵/۵۱ فيض القدير: 2
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،ضہنضاکیضدنضاورضہنضیہضاکیضڑھگیضےک،ضوسضاسضاسسنضےکضاکیضاسسنضےکضامکلضضوہ

ضاورضومتضےسضےلہپضوتہبضیکضرطفض وفتضوہےنضےسضےلہپضااطتعضںیمضدلجیضرکو،

ضآپضابیقضہنضرںیہضہکضآپضوکضدلجیضرکو،ضاورضرزقضےکضابرےضںیمضمغضہنضرکو،ضاشدیضہک

اکضمغضاکضوتقضاضعئضوہاجےئضاگ،ضاورضآپضآپض(ورہن)اسضرزقضیکضرضورتضڑپے،ض

 ۔ااضیفضوہاگ
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 4۲۲  مجنپ( )ہصح

 رواتیضربمن

 سجضےنضاےنپضاھبیئضےکضقحضیکضوہجضےسضااطفرضایکضاسضےکےئلض’’ رواتی:

 ۔‘‘اکیضزہارضروزوںضاکضوثابضاھکلضاجاتضےہ

 رواتیضاکضدصمر

 ھ(ےن۲۲۲)اوتملیفضضlہیضرواتیضااممضرفدیضادلنیضاعملضنبضاالعلءضدولہیض

‘‘الفتاوى التاتارخانية’’

ںیمضااممضاوبضاحتفلضریہظضادلنیضدبعضارلدیشضنبضاوبضہفینحض 1

یض  
ی
م ل

ا
َ
َ
ل
ل
َ
ےکضوحاےلض( ھ۵4۱)اوتملیفضدعبض lو

لقنضےسضےسضالبضدنسضانضاافلظض 2

 یکضےہ:

من أفطر لحق أخيه روي عن النبي صلى اهلل عليه وسلم: ’’ 

ومتى قضى يوما كتب له ثواب ألفي  ،م ألف يومواتب له ثواب صي

 .‘‘يوم

ےسضرواتیضےہضہکضسجضےنضاےنپضاھبیئضےکضقحضےکضےئلااطفرضایکضملسو هيلع هللا ىلص  یبن

ضاورضسجضدنضو ض اسضےکےئلضاکیضزہارضدونںضےکضروزوںضاکضوثابضاھکلضاجےئضاگ،

 ۔اسضےکےئلضدوضزہارضدونںضاکضضوثابضاھکلضاجےئضاگاضقءضرکےضاگضوتض

 درگیضاصمدرضضعب

 الجوهرة’’ ھ(ےنض۲۱۱)اوتملیفضضlیہیضرواتیضالعہمضضاوبضرکبضنبضیلعضادحلادض
                                                      

 األولى ند،الطبعةهال ـ زكريا بديوبند ةت:مفتي شبير أحمد قاسمي،ماتب،۴۵9۴رقم:،۴/۴۰۸:ةالفتاوى التاتارخاني 1

 . هـ۱۴۴۱

ـ بيروت،الطبعة األولى ،ت:مقداد بن موسى فريوي،۱/۸۸۵الفتاوى الولوالجية: 2 ـ .۱۴۸۴دار الاتب العلمية   ه



 مجنپ()ہصحض  4۲۲

‘‘النَيِّرَة

1
 جامع’’ ےنض(ھ۲3۱العہمضویفسضنبضرمعضنبضویفسضاکدوری)اوتملیفںیم، 

‘‘المضمرات

ضںیمض 2  ےنض (ھ۵3۲)اوتملیفض lالعہمضوقعیبضنبضدیسضیلعضربووسی،

‘‘مفتاح الجنان’’

َ ںیم،العہمض 3
ُ
ل 

 

ن
ُ
ر
ُ

ی

مراقي ’’  ےنھ(۲۱۲۵یفاوتمل) lئلم ش

‘‘الفالح

‘‘حاشية درر الحاام’’ اورض 4

 ںیمضالبضدنسضذرکضیکضےہ۔ 5

 رواتیضاکضمکح

ضرواتیضدنسضاًاتاحلضںیمہضںیہکضںیہنضلمضیکس  ضےکضابووجدہی ،ضالتشضایسبر

ےکضااستنبضےسضایبنضملسو هيلع هللا ىلص اوربجضکتضاسضیکضوکیئضربتعمضدنسضہنضےلمضاےسضآپض

یکضاجبنضرصفضااسیالکمضاورضواہعقضیہضملسو هيلع هللا ىلص ویکہکنضآپ،ضوموقفضراھکضاجےئرکانض

 ۔ضوسنمبضایکضاجاتکسضےہضوجربتعمضدنسضےسضاثتبضوہ،واہللضاملع
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 . هـ۱۴۸۴دار الاتب العلمية ـ بيروت،الطبعة األولى،ت:إلياس قبالن،۱/۴۴۴الجوهرة النيرة: 1

ـ بيروتال،ت:عمر عبد الرزاق حمد ۸/۴۴۴جامع المضمرات: 2 ـ .۱۴۴9األولى  ،الطبعةفياض،دار الاتب العلمية   ه

 . هـ۱۴۱۴المطبعة العثمانية،الطبعة،۸۰۴ص::مفتاح الجنان 3

الطبعة ،دار الاتب العلميةـ  بيروت،ت:أبو عبد الرحمن صالح بن محمد بن عويضة،۸۵۴ص::مراقي الفالح 4

 . هـ۱۴۸۴الثانية

 . ،مير محمد كتب خانة ـ كراتشي ـ باكستان۱/۸۱۰درر الحاام:انظر  5



 4۲۵  مجنپ( )ہصح

 رواتیضربمن

  r ھکیضرکضرضحتضیلعاکضاکیضصخشضوکضدجسمضںیمضوسایضوہاضدملسو هيلع هللا ىلص آپضض’’ رواتی:ض

ےسضرفامان:ضاےضیلع!اےسضاگجضدو،ضاتہکضووضضرکضےل،ضرھپضرضحتضیلعض
r
  

 ےکضوپےنھچضرپضذباتضوخدضہنضاگجےنضیکضہیضوہجضایبنضرفامانضہکضابمداضااکنرضرکضاتھٹیب

 ۔‘‘اورضریمےضےنہکضرپضااکنرضرفکضوہاجات،ضریتےضےنہکضےسضااکنرضرفکضںیہنضوہاگ

 رواتیضاکضدصمر

‘‘مفاتيح الغيب’’ ےنضضlہیضرواتیضااممضرخفضادلنیضرازیض

ںیمضریغبض 1

 دنسضےکضانضاافلظضےسضذرکضیکضےہ:

أنه عليه السالم دخ  المسجد فرأى نائما، فقال: يا  :روي’’ 

إنك سباق  !نبهه ليتوضأ، فأيقظه علي، ثم قال علي: يا رسول اهلل !علي

إلى الخيرات، فلم لم تنبهه؟ قال: ألن رده عليك ليس بافر، ففعلت 

 .‘‘ذلك لتخف جنايته لو أبى

اکیضرمہبتضدجسمضںیمضرشتفیضالےئضاکیضملسو هيلع هللا ىلص وقنملضےہضہکضیبنضرکمیض

احصیبض
r
،ضےنضرفامای:ضاےضیلع!ضاےسضاگجضدوضاتہکضووضضرکےلملسو هيلع هللا ىلص وسضرےہضےھت،ضآپض 

ےسضوپاھچضہکضاےضاہللضےکضملسو هيلع هللا ىلص دای،ضرگمضوضحرضضرضحتضیلعضرکمضاہللضوہہجضےنضاگجضوت

روسل!آپضوتضالھبویئںضیکضرطفضوخبضتقبسضرکےنضواےلضںیہ،ضآرخضآپضےنض

ےنضرفامای:اسضےئلضہکضاسضاکضضآپضوکضااکنرضرکانضرفکضملسو هيلع هللا ىلص وخدضویکںضںیہنضاگجای؟ضوضحر

                                                      

 . هـ۱۴۰۱،دار الفار ـ بيروت،الطبعة األولى۴۸/۸9مفاتيح الغيب: 1



 مجنپ()ہصحض  4۱۱

ضیکضوصرتضںیمضاسضیکضانجتیضمکض ضااکنر ضاتہک ضاسضےئلضایک ںیہنضاھت،ںیمضےنضااسی

 وہاجےئ۔

 اتیضاکضمکحرو

ضرواتیضدنسضاًاتاحلضںیمہضںیہکضںیہنضلمضیکس  ضےکضابووجدہی ،ضالتشضایسبر

ےکضااستنبضےسضایبنضملسو هيلع هللا ىلص وکیئضربتعمضدنسضہنضےلمضاےسضآپضاوربجضکتضاسضیکض

یکضاجبنضرصفضااسیالکمضاورضواہعقضیہضملسو هيلع هللا ىلص ویکہکنضآپ،ضوموقفضراھکضاجےئرکانض

  ۔وہ،واہللضاملعوسنمبضایکضاجاتکسضےہضوجربتعمضدنسضےسضاثتبض
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 4۱۲  مجنپ( )ہصح

 رواتیضربمن

 ےسضرعضضرکانضہکضملسو هيلع هللا ىلص اکضروسلضاہللض  رضحتضاعہشئ’’ رواتی:

 ۔‘‘آپضاہجںضاجےتضںیہضزنضرپضھچکضاھچبےئضریغبضامنزضڑپھضےتیلضںیہ

 رواتیضاکضدصمر

‘‘مثنوي’’ ھ(۲۲۱)اوتملیفضضlاعرفضابہللضومالانضالجلضادلنیضدمحمضرویم

1
 

 ںیمضےتھکلضںیہ:

ض ضتفگضروزےاعہشئ ضہب ضربمغیپ  ہب

 

ضتفہن ضدیپاؤ ضوت ضاہلل! ضروسال  ای

 

 ےسضرعضضایک:ضایضروسلضاہلل!ملسو هيلع هللا ىلص ےنضربمغیپضضاکیضدنض)رضحت(اعہشئض

 آپضعمجمضاورضاہنتیئ

ضینک ضیم ضامنزے ضیب ضای ضاجک  رہ

 

ین
َ
ضود ضاناپک ضاخہنٔ ر

َ
ضد وی
َ
ضر  یم

 

 ںیہاہجںضومعقضاتلمضےہضامنزضڑپھضےتیلضںیہ،ضرہضادینضاورضاناپکضرھگضےلچضاجےتض 

ضامنز ضوت ضزگاری ضیم ضیلصم  ےب

 

ضرازض  ضاشکبی ضزںیم ضروےئ  رہاجک

 

 ؟اہجںضیھبضروےئضزنضوہ،ضرازضاتبےیئریغبضےلصمضےکضآپضامنزضڑپھضےتیلضںیہض

ضدیلپ ضلفط ضرہ ضہک ضدیماین  رگہچ

 

ضردیسض  ضہک ضاج ضرہب ل
لمَ
َع

ی

ُسن
م

ض  رکد

 

لمعتسمضارگہچضآپضاجےتنضںیہضہکضرہضاناپکضہچب،ضاہجںضو ضاجاتضےہض)زن(وکض 

 رکضداتیضےہ

                                                      

 .ني ـ الهوربحامد ايند كم،مترجم:قاضي سجاد حسين،۸/۴۸۱مثنوي مولوي معنوي: 1



 مجنپ()ہصحض  4۱۱

ضاہمں ضرہبم ضاز ضہک ضربمغیپضؐ  تفگ

 

ضدباں ضاںیضرا ضاپکضرکد  قحضسجنضرا

 

ےنضرفامای:ڑبےضولوگںضےکےئلضاہللض)اعتیل(ےنضسجنضوکض)ملسو هيلع هللا ىلص(ربمغیپض 

 اپکضرکدایضےہ،ضاسضوکضھجمسضےل

ضقح ضفطلم ضرو ضازاں ضرا ضاگمہ  دجس 

 

ضقبط ضمتفہ ضات ضرکدادین  اپک

 

ضیکضرہمابینضےن  ضوکضاسوتںضںوقبںضکتضاسضےئلضاہللض)اعتیل( ضاگ  ضریمیضدجس 

 اپکضرکدایضےہ۔

 رواتیضاکضمکح

ضرواتیضدنسضاًاتاحلضںیمہضںیہکضںیہنضلمضیکس ضےکضابووجدہی ،ضالتشضایسبر

ےکضااستنبضےسضایبنضملسو هيلع هللا ىلص کتضاسضیکضوکیئضربتعمضدنسضہنضےلمضاےسضآپضاوربجض

ضیکضاجبنضرصفضااسیالکمضاورضواہعقضیہملسو هيلع هللا ىلص ویکہکنضآپ،ضوموقفضراھکضاجےئرکانض

  ۔وسنمبضایکضاجاتکسضےہضوجربتعمضدنسضےسضاثتبضوہ،واہللضاملع

 امہضافدئ :

ضذموکر ضاافلظضےسضںیہنضلمض  زریضثحبضرواتیضوتضالتشضایسبرضےکضابووجدضدنساً

ضملسو هيلع هللا ىلصیکس،ضاہتبلضاسضےسضیتلمضیتلجضاکیضحیحصضرواتیضںیمضہیضومضمنضواردضےہضہکضآپض

ےنضاراشدضرفامای:ریمےضےئلضامتمضروےئضزنضوکضدجس ضاگ ضاورضاپیکضاحلصضرکےنضاکض

‘‘صحيح’’ ےنضا ینضضlاخبریضضذرہعیضانبایضایگ،ضانچہچنضاامم

1
ںیمضلصفمضوطرضرپضہیض 

  ینمضضرواتیضانضاافلظضےسضرختجیضیکضےہ:

                                                      

 . هـ۱۴۸۸بيروت،الطبعة األولى  دار طوق النجاةـ ،ت:محمد زهير بن ناصر الناصر،۱/۴۴الصحيح للبخاري: 1



 4۱3  مجنپ( )ہصح

حدثنا محمد بن سنان، قال: حدثنا هشيم، ح قال: وحدثني ’’  

قال: أخبرنا هشيم، قال: أخبرنا سيار، قال: حدثنا يزيد  سعيد بن النضر،

هو ابن صهيب الفقير، قال: أخبرنا جابر بن عبد اهلل أن النبي صلى اهلل 

عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي: نصرت بالرعب 

مسيرة شهر، وجعلت لي األرض مسجدا وطهورا، فأيما رج  من 

وأحلت لي المغانم ولم تح  ألحد قبلي، أمتي أدركته الصالة فليص ، 

وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى 

 .‘‘الناس عامة

رضحتضاجربضنبضدبعضاہلل 
r 

ےنضرفامای:ےھجمضملسو هيلع هللا ىلص ےسضرواتیضےہضہکضیبنض

اپچنضزیچںیضایسیضاطعضیکضیئگضںیہضوجضھجمضےسضےلہپضیسکضوکضںیہنضدیضںیئگ،ضریمیضدمدضیکضیئگض

ضاورضریمےضےئلضامتمضروےئضےہضربعض ضیکضاسمتفضےس، ےکضذرےعیضےسضاکیضام 

ضاورضاپیکضاحلصضرکےنضاکضذرہعیضانبایضایگضےہ،ضذہلاضریمیضاتمضےکض زنضوکضدجس ضاگ 

سجضصخشضوکضامنزضاپےلضوتضاےسضاچےئہضہکضامنزضڑپھضےل،ضاورضریمےضےئلضاملضتمینغض

وہا،ضاورضےھجمضافشتعضاطعضیکضوکضالحلضایکضایگضاورضھجمضےسضےلہپضیسکضےکےئلضالحلضںیہنض

یئگ،ضاورضرہضیبنضاخصضوطرضرپضا ینضوقمضیکضرطفضوعبمثضوہاتضاھت،ضاورضریمیضتثعبضامتمض

  ااسنتینضےکےئلضاعمضےہ۔
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 مجنپ()ہصحض  4۱4

 رواایتضاکضرصتخمضمکح

 )لصفمضونع(لصفضاولض

 رصتخمضمکح رواتی

بجضمتضںیمضضےسضوکیئضامنزضےکےئلضڑھکاضوہضوتضاےسض’’رواتی:ض 1

ا ءضضوکضرُپوکسنضرےھک،ضاورضوہیدضیکضرطحضہنضےلہ،ضاچےئہضہکض

 

ض
ع
اےنپضا

ضاکضرُپوکسنضوہانامنزےکاکلمضوہےنض ا ء

 

ض
ع
اسضےئلضہکضامنزضںیمضا

 ۔‘‘اکزجوےہ

 دشدیفیعض،ضایبنضںیہنضرکےتکس۔

ن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم رأى إ:  ’’رواتی 2
 ،فقال: لو خشع قلبه ،بلحيته في الصالة رجال يعبث

داھکیضو ضضےنضاکیضآضدیمضوکملسو هيلع هللا ىلص آپضض.‘‘لخشعت جوارحه

ےنضرفامای:ضارگضملسو هيلع هللا ىلص آپضامنزضںیمضا ینضداھ یضےسلیھضراہاھت،ض

ضےکضدلضںیمضوشخع ا ءضرُپوکسنضضوہات،وترضور اسض

 

ض
ع
اسضےکضا

 رےتہ۔

ضدشدیضفیعض،ضایبنضںیہنضرکےتکس،ضاحظف

اورضاُنضےکضضlزنیضادلنیضرعایقض

ضرفامےتضlےٹیبضاحظفضویلضادلنیضرعایقض

ضاطمقب ضےک ضوقل ضرعموف ضہک ہیض ںیہ

ضlدیعسضنبضبیسمض وجضضاکضاراشدضےہ،ض

اوہنںضےنضاکیضصخشضوکضدورانضامنزض

داھ یضےسضےتلیھکضوہےئضدھکیضرکضاہکض

ضےئلضاےسضدیعسضنبض ضاس ضایہتن، اھت،

وسنمبضرکانضیکضاجبنضضlبیسمض

ضیکضاجبنضوسنمبملسو هيلع هللا ىلص اچےئہ،آپ

 رکانضدر ِتسضںیہنضےہ۔

 ال إله إال أنت’’ احتلمضرمضضںیمضآتیضرکہمی:ض:رواتی 3
ڑپےنھضاچسیلضرمہبتض .‘‘سبحانك إني كنت من الظالمين

دہشاءضاکضارجضضےکضدعبضارگضایسضرمضضیکضاحتلضںیمضرمایگضوتضاچسیل

ضیکضششخبض ضاسرےضانگوہں ضوت ضدنتر ِتسضوہایگ ضارگ ضاور ےلمضاگ،

 وہاجےئضیگ۔

 دشدیضفیعض،ایبنضںیہنضرکضےتکس۔ض



 4۱۵  مجنپ( )ہصح

ضوسرںیتضڑپھضرکضضرواتی:ابرش 4 ےکاپینضرپضفلتخمضآایتضو

 ےنیپضےسضافشءضاکضوصحل۔

 نمضڑھگت

ض 5 الحلضدرمہضےسضدہشضرخدیضرکضابرشضےکضاپینضےکض’’رواتی:

 ۔‘‘اسھتضانیپضرہضامیبریضےسضافشءضےہ

ض ےنضاسضدحثیضضlالعہمضامغری

ضےہ،اہتبلض ضاہک ضاصفضنمضڑھگت  وک

 رضحتضیلعض
r

ےسضانضاکضہیضوقلض

اثتبضےہ:بجضمتضںیمضےسضیسکضاکیض

وکضوکیئضفیلکتضوہضوتضاےسضاچےئہضہکضا ینض

ضاسضےسیجضھچکضویبیض ےسضنیتضدرمہضای

ض ضا،امےگندرمہ  ،رخدیے دہش ےسن

رھپضابرشضاکضاپینضےلضاورضدہشضاورضاپینض

ضوکالمےل،وتاسضںیمضوخوگشاروعفنضشخب

 اورضابربتکضافشءضعمجضوہاجیئضیگ۔

 من وخرج ،من صلى الفجر في جماعة:  ’’6رواتی
في  ثم مات، المسجد فمر بعشرين نفسا فسلم عليهم

اسھتضڑپھضضوجضصخشضامنزمضرجفضامجتعضےک. ‘‘ذلك اليوم غفر له

ضاورضدجسمضےسضابرہضاجےئضاورضسیبضارفادضرپضزگرےتضوہےئض ےل،

ضاسضیکض ضہیضصخشضایسضدنضرمایگضوت ضرھپضارگ ضرکے، اںیھُنضالسم

 ششخبضوہاجےئضیگ۔

 نمضڑھگت

ضاکیض 7 ضدنضوھبکضیکضملسو هيلع هللا ىلص رمہبتضآلضدمحمرواتی: ضاچر رپ

اہللضاعتیلضیکضابراگ ضںیمضوخبضڑگضملسو هيلع هللا ىلص احتلضضںیمضزگرے،ضآپض

 ڑگاےئ،ضاہللضاعتیلضےنضرضحتضامثعن
r
ضےکضذرےعیضوارفضدقمارض

ضوجھباںیئ،رھپضآپض ضدرگیضاایشء ضاور ےنضرضحتضملسو هيلع هللا ىلص ںیمضاھکان

امثعنض
r
ےکےئلضداعضیک:ضایضاہللضںیمضامثعنضےسضرایضضوہںضوتضیھبضض

 اسضےسضرایضضوہاج۔

ضہکضاحظفض ضlویسیطضدشدیضفیعضضےہ،ضیتحض

ےنضاےسضضlاورضالعہمضانبضرعاقض

وصرتضنمضڑھگتضکتضاہکضےہ،ضرہبض

ض ضااستنبملسو هيلع هللا ىلص آپاےس ےسضضےک

 ایبنضرکانضدر ِتسضںیہنضےہ۔

 دشدیضفیعض،ضایبنضںیہنضرکےتکس۔ض ۔اٹےنلضواےلضالہکضوہےئگ‘‘. هلك المسوفون’’رواتی: 8
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سجضےنضدسضرحممضےکضدنضادمثضرسہمضاگلایضوتضاسضیکض’’رواتی:ض 9

 ۔‘‘آھکنضیھبکضںیہنضدےھکضیگ

 نمضڑھگتض

ضرضحتضEسجضںیمضاعوشر ض)دسضرحمم(ضوکضفلتخمضاایبنءض:رواتی -

رضحتضض، e،ضرضحتضاربامیہضاہیلعضاالسلم،ضرضحتضوحاءض eآدمض

ض e،ضرضحتضومٰیسض eاامسلیعض ،ضرضحتض eرضحتضاویبض،

ضضeرضحتضٰیسیعض ، e،ضرضحتضامیلسنض eداؤدض ملسو هيلع هللا ىلص یبنضاور

 ضڑبےضوااعقتضاکضذرکضےہ،ضزینضاعوشرضوکضشیپضآےنضواےلضڑبے

ضمیتیضےکضرسضرپضاہھتض ضرسہم، ےکضدنضفلتخمضاامعلضےسیج:لسغ،

رانھک،ضرمضیضیکضایعدتضرکان،ضااطفرضرپضڑبےضڑبےضارجضوضوثابضاکض

 ذرکضےہ۔

 ابلط،ضنمضڑھگت

q اکحتی:ضاوبقلعمضاترجاحصیب:رواتی
r
ض اکضڈاوکضےسضافحتظضض

یکضامنزضںیمضاکیضاخصضداعضرکان،ضاورضرفہتشضاکضاسضڈاوکضوکضزین ضےسض

 لتقضرکان۔

ضدشدیضفیعضضےہ،ایبنضںیہنضرکےتکس،

اسضےکضابرےضضlزینضاحظفضذیبہض

ںیمضرفامےتضںیہضہکضہیضبیجعضدحثیض

 ےہ۔

w التقم السمواتإن هلل ملاا لو قي  له: ’’ رواتی:ضض 
سبحانك  :تسبيحه لفع ، ،واألرضين السبع بلقمة واحدة

ارگضاسضےسضض،ےہضےبکشضاہللضاعتیلضاکضاکیضرفہتش.‘‘حيث كنت

اہکضاجےئ:اسوتںضآامسنضوضزنضاکیضیہضہمقلضںیمضلگنضول،ضوتضو ضااسیض

 رکےلضاگ،ضاسضیکضحیبستضہیضےہ:ضوتضاپکضےہضاہجںضںیہکضیھبضےہ۔

 lاورضاحظفضذیبہضlاحظفضانبضریثکض

ض ض ےہ،ض‘‘رکنمضدحثی’’رفامےتضںیہضہکضہیض

اکیضدورسےضضlاحظفضانبضریثک

 ہیضدحثیضرغبی’’اقممضرپضرفامےتضںیہ:ض

ضملسو هيلع هللا ىلص)آپ دجاًضےہ،ضاورضاسضےکضرموفع

ضوہاتکسض ضوہےنضںیمضرظنضےہ، ض اکضوقل(

ےہضہکضہیضانبضابعسض
q
رپضوموقفضض

وہ،ضاورضاوہنںضےنضاےسضارساایلیئتض

،ااحللصضاسضرواتیض‘‘ںیمضےسضایلضوہ

یکضاجبنضوسنمبضرکانضملسو هيلع هللا ىلص وکضآپ

  در ِتسضںیہنضےہ۔



 4۱۲  مجنپ( )ہصح

e :ولم ، إنما خلقت الخلق ليربحوا علي’’  رواتی
ںیمضےنضولخماقتضوکضاسضےئلضدیپاض. ‘‘أخلقهم ألربح عليهم

ںیمضےنضانضوکضاسضایکضےہضاتہکضو ضھجمضےسضعفنضاحلصضرکںی،ضاورض

 ےئلضدیپاضںیہنضایکضہکضضںیمضانضےسضعفنضاحلصضرکوں۔

ذموکر ضرواتیضےکضضlاحظفضرعایقض

ںیمضاسضیکض’’ابرےضںیمضرفامےتضںیہ:ض

ضوہاکسضوہںالصض ضوافقضںیہنض ،ض‘‘رپ

،ضالعہمضlزینالعہمضرمیضتضزدیبیض

ض ضریشقی اورالعہمضضlاوبااقلمس

َ ین

ی

سل َ
ر
 َ

ی

ضےنضاےسارسایلیئضرواتیlش

ضرپ ضاسضےئلضضےکضوطر ضےہ، ضایک ایبن

ض ےکااستنبضےسضملسو هيلع هللا ىلصاےسوضحر

ضارسایلیئ ایبنضرکانضدر ِتسضںیہن،اہتبل

 رواتیضہہکضرکضایبنضرکےتکسضںیہ۔

r (ض ےسضملسو هيلع هللا ىلص آپضاکضض دگےھ( رواتی:ضوفعیرضانیمضدرازضوگشض

ضآپ ضاور ضوہان، ضوکضوطبرضاقدصضاحصہبملسو هيلع هللا ىلص مہضالکم ضوفعیر اک
p
ض

وفعیرضیکضوافتضےکضدعبضملسو هيلع هللا ىلص رطفضانجیھب،ضوضحرےکضرھگوںضیکض

ضاےنپضآپضوکوضحر ضونکںیضںیمضرگارکضاجنضملسو هيلع هللا ىلصاک ےکضمغضںیمض

 دےضدانی۔

ضںیہ،ض ضڑھگت ضنم ضیمان ضامتم ہی

ضآپ ضدرازضملسو هيلع هللا ىلص اہتبل ضانیم ضوفعیر اک

ضاھت  ) وگش ضملسو هيلع هللا ىلصسجضرپضآپ،دگاھ(

  وساریضرفامےتضےھت۔

t ت قوتهصتقالريق ان ىشرب الماء علمن ’’:رواتی‘‘. 
 مکضوہاجےئضیگ۔ضوجضصخشضاہنرضہنمضاپینضےئیپضاگضاسضیکضاطتق

ضرکنم،ضدشدیضفیعضضےہ،ضضعبضدحمنیث 

ےنضاےسضنمضڑھگتضکتضاہکضےہ،ض

 رہبضوصرتضایبنضںیہنضرکےتکس۔

y وجضصخشضا ینضوعرتضیکضدباالخیقضرپضربصضرکےضاگضض: ’’رواتی

وکضانضیکض  eوتضاہللضاعتیلضاسضوکضو ضارجضدںیضےگضوجضرضحتضاویبض

ضوجضوعرتضاےنپضوشرہضیکض ضایگضاھت،اور ضدای امیبریضرپضربصضرکےنضرپ

دباالخیقضرپضربصضرکےضوتضاہللضاعتیلضاسضوکضرفوعنضیکضویبیضآہیسض

 ۔‘‘ےکضوثابضےکضلثمضاطعءضرکںیضےگض اہیلعضاالسلم

ںیمض’’رفامےتضںیہضہکضضlاحظفضرعایقض

ضوافقضںیہنضوہاکسض ضالصضرپ اسضیک

ض‘‘وہں ضاحظفضرعایق ،lاسضضےکض

ض،ضالعہمlوقلضرپضالعہمضانبضرالسنض

ض ضوشاکینlینٹپ اورض l،العہم

ضےنضاامتعدضlالعہمضرمیضتضزدیبیض

ےنضاسضضlایکضےہ،زینضالعہمضیکبسض

ضرہف ِتسض ضیک ضااحدثی ضان ضوک رواتی
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ںیمضاشلمضایکضےہضنجضیکضدنسضاںیھنض

 اےسضروسلضےئلںیہنضلمضیکسضےہ،اسض

ضیکضاجبنضوسنمبضرکانضدر ِتسملسو هيلع هللا ىلص اہللض

 ںیہنضےہ۔

u ض سجضصخشضےنضیھبضیسکضایبنجضوعرتضیکضرطفض’’رواتی:

وہشتضیکضاگن ضےسضداھکی،ضوتضایقتمضےکضدنضاسضیکضآوھکنںضںیمض

 ۔‘‘ہسیسضڈاالضاجےئضاگ

ضزیعلیض العہمض،lاحظفضامجلضادلنیض

ضازعلض ضاحظفضانبضرجحض lانبضایب اور

ےکضالکمضاکضاحلصضیہیضضlالقسعینض

ےہضہکضہیضرواتیضانضاافلظضےسضدنساًض

 lیتلم،ہکلبضاحظفضدبرضادلنیضینیعںیہنض

ض،‘‘ہیضحیحصضںیہنضےہ’’ےنضاصفضاہکضےہضہکضض

ضےسض ضاافلظ ضرواتیضان ضےئلضہی اس

ےکضااستنبضےسضملسو هيلع هللا ىلص روسلضاہللض

 ایبنضرکانضدر ِتسضںیہنضےہ۔

i ضاامتہمضرکےنضواےلضےسض ضاک ضومتضےکضوتقضامنز رواتی:

ضاورضاےسضکلمضاوملتضاکض رفہتشضاکضرقبیضوہان،ضاطیشنضاکضدورضوہان

 ہملکضیکضنیقلتضرکان۔

 دشدیضفیعض،ایبنضںیہنضرکضےتکس۔ض

o ضرتسضزہارضرفوتشںضیکضاطتقضرےنھکضواالضرفہتشضا ینض رواتی:

 ۔ااہتنیئضرپوازضےکضدعبضیھبضابریضاعتیلضےکضرعشضکتضںیہنضچنہپضاکس

 دشدیضفیعضضےہ،ضایبنضںیہنضرکےتکس۔ض

p ضےہرکمیضبجضاقوبضاپاتیلض. ‘‘ الاريم إذا قدر عفا ’’رواتی:ض

 وتضاعمفضرکداتیضےہ۔

ےنضاےسضنمضڑھگتضضlااممضیقہیبض

رواتیضےکضاشمہہبضرقارضدایضےہ،ضاورض

انضےکضدحمنیثضیکضاکیضامجتعضےنض

ضملسو هيلع هللا ىلصآپضاےسضوقلضرپضاامتعدضایکضےہ،ضذہلاض

ضدر ِتسضیکضاجبنضوسنمبض ںیہنضرکان

 ۔ےہ
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a ضرواتی ضاذانضنسضرک: مرحبا بالقائلين عدال مرحبا ’’:
ڑپےنھضرپضسیبضالھکضایکینں،سیبضالھکضانگ ض. ‘‘بالصالة وأهال

 اعمفضاورضسیبضالھکضدراجتضدنلب۔ض

ض ضداع ضآپذموکر  ضاجبنضملسو هيلع هللا ىلص وک یک

ضاتمہض ضنمضڑھگتضےہ، وسنمبضرکان

ےکضاطمقبضرضحتضامثعنضضوہشمرضوقل
r
 

ضےسضاذانضےکضوتقضرصفضامنضاملکت

ضسجضںیمضذموکر ض ضےہ، ضانہکضوقنمل اک

ضوثابضوموجدضںیہنضےہ،ضاسضےئلضرضحت

ض امثعن
r
ےکضااستنبضےسضاےسضض

 ایبنضرکان،ضلمعضرکانضدر ِتسضےہ۔

s ض اگانضےننسضواولںضوکضآرختضںیمضرواحنیینضینعیضالہض ’’رواتی:

 ۔‘‘تنجضےکضرقاءضوکضےننسضیکضااجزتضںیہنضوہیگ

 

 دشدیضفیعضضےہ،ضایبنضںیہنضرکےتکس۔ض

d املکتضاکضدودھضڑھچاےنضےکضوفراًضدعبضہیضملسو هيلع هللا ىلص:ضآپضرواتی

اهلل بارة و  وسبحان والحمد هلل كثيرا، كبر كبيرا،أاهلل  انہک:ض
 .أصيال

 دشدیضفیعضضےہ،ضایبنضںیہنضرکےتکس۔ض

f ضمسبضاہللضیکضمیمضادمحلضیکضالمضےکضاسھتضالمضرکضآرخضکترواتی ض:

 ڑپےنھضرپضاچرضااعنامتضاکضانلم۔

 نمضڑھگت

g ض ضآپ ضرضحتضاعہشئضملسو هيلع هللا ىلص رواتی: ےکضوپےنھچضرپضاک

 ریمیضمتضےسضتبحمضایسیضےہضےسیجضریسضیکضرگ ۔ضضرفامانضہک

 ہیضابلطضےہ،ایبنضںیہنضرکضےتکس۔
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 رصتخمضونع( لصفمضاثین)

 مکح رواایت

ضیکضملسو هيلع هللا ىلص آپضرواتی: 1 ضوھجٹضوھچھےنض ضوک ضاکیضاحصیب اک

 ،ضسجضےکضہجیتنضںیمضاسضےسضامتمضانگ ضوھچٹضےئگ۔وتیصضرکان

دنساًضںیہنضیتلم،ضایبنضرکانضوموقفضراھکض

 اجےئ۔

 إن الدانق من الفضة يؤخذ به يوم القيامة’’ :  رواتی 2
ےکضضاچدنیض.‘‘صالة مقبولة فتعطى إلى الخصم سبعمائة

اکیضداقنضےکضدبہلضایقتمضےکضدنضاستضوسضوبقملضامنزںیضےلض

 رکضدمضاقملبضوکضدےضدیضاجںیئضیگ۔

دنساًضںیہنضیتلم،ضایبنضرکانضوموقفضراھکض

 اجےئ۔

ضeرفامای:رضحتضربجلیےنضاراشدضملسو هيلع هللا ىلص آپ’’رواتی: 3

ےھجمضاہللضےکضذرکضیکضاسضدقرضاتدیکضرکےتضرےہہکضےھجمضہیضامگنض

 ۔‘‘وہےنضاگلضہکضریغبضذرکضےکضوکیئضزیچضعفنضہنضدےضیگ

دنساًضںیہنضیتلم،ضایبنضرکانضوموقفضراھکض

 اجےئ۔

ض 4 اہللضےکضراےتسضںیمضداعضاےسیضوبقلضوہیتضےہضےسیجض’’رواتی:

 ۔‘‘یکضداعضوبقلضوہیتضیھتضEارسالیئضےکضاایبنءضینبض

دنساًضںیہنضیتلم،ضایبنضرکانضوموقفضراھکض

 اجےئ۔

ض 5 ا ینضیٹیبضاکضاکنحضضےنضرفامایضہکضوجضصخشملسو هيلع هللا ىلص آپض’’رواتی:

وفکضےنلمضےکضابووجدضہنضرکےضاسضوکضیٹیبضیکضرہضاموہاریضےکضدبہلض

اورضایقتمضےکضدنضاےسضہیضضلتقضرکےنضاکضانگ ضاتلمضےہ،اکیضربمغیپ

 ۔‘‘اجےئضیگاموہاریضالپیئض

دنساًضںیہنضیتلم،ضایبنضرکانضوموقفضراھکض

 اجےئ۔

وچبںضےکضہنمضرپضیگلضوہیئضذغاضدوھضایلضرکو،ضویکہکنض’’ رواتی: 6

 ۔‘‘ہشیمہضیچبضوہیئضذغاضوکضوساتھگنضےہاطیشنض

دنساًضںیہنضیتلم،ضایبنضرکانضوموقفضراھکض

 اجےئ۔

ضاکیضاحصیبضرواتی 7 :
r 

یکضرمعضںیمضےسضرصفضاکیضڑھگیض

ضملسو هيلع هللا ىلص آپضںیمضضرےنہضیکضوصرتابیقض ضاسضوتقضوصحلم اکضانضوکض

 ملعضضںیمضوغشملضوہےنضاکضرفامان۔

دنساًضںیہنضیتلم،ضایبنضرکانضوموقفضراھکض

 اجےئ۔
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وجضصخشضابرشضےکضزنولضےکضوتقضہیضدرودضڑپاتھض: ’’رواتی 8

ےہ،ضوتضاہللضزعوضلجضاےسضابرشضےکضرہضرطقےضےکضدبےلضیکینضاطعض

 على سيدنا وموالنا محمداللّهم ص  وسلم  رفاماتضےہ:
 .‘‘وعلى آل سيدنا وموالنا محمد بعدد قطرات األمطار

دنساًضںیہنضیتلم،ضایبنضرکانضوموقفضراھکض

 اجےئ۔

دنساًضںیہنضیتلم،ضایبنضرکانضوموقفضراھکض ۔‘‘انجزےضیکضآرخیضفصضالضفضےہ’’رواتی: 9

 اجےئ۔

ض - ضرواتی: ضوت ضرکےضاگ ضدافع ہیضوجضصخشضرضحاتضنیخیشضاک

 ا ینضویکینںضںیمضےسضوچاھتیئضہصحضیکینضاکضاےسضدںیضےگ۔رضحاتض

دنساًضںیہنضیتلم،ضایبنضرکانضوموقفضراھکض

 اجےئ۔

q دجسمضوبنیضںیمضےھٹیبضا ینضملسو هيلع هللا ىلصرمہبتضیبنضرکمیضرواتی:ضاکیض

ضرکامض وجیتضرمتمضرکےنضگلضےئگ،احصہب
p
رعضضایکضےنض 

ےنضرفامای:ںیمضضملسو هيلع هللا ىلصایروسلضاہللض!ضمہضرمتمضرکےتیلضںیہ،ضآپض

ضہکلبضتبضوتھضوجیت ضاتہکضایقتمضکتضضںیہنضانبراہ،  آےنراہوہں،

 واےلضزامہنضںیمضوکیئضہشیپضےکضاحلظضےسضذلیلضہنضےھجمس۔ض

دنساًضںیہنضیتلم،ضایبنضرکانضوموقفضراھکض

 اجےئ۔

w ضآپضرواتی ضےکضونکںیضںیمضاعلبضدنہضملسو هيلع هللا ىلص : ضززمم اک

 ڈالضرکضرفامانضہکضاتمضاسضےسضربتکضاحلصضرکے۔

ضرواتیضاخصض ےسضہکضضانضوظفلںہی

ےنضززممضےکضونکںیضںیمضملسو هيلع هللا ىلص آپض

اعلبضدنہضڈاےنلضےکضدعبضرفامایضوہہکض

 اتمضضاسضےسضربتکضاحلصضرکے،

دنساًضںیہنضیتلم،ذہلاضدنسضےنلمضکتضاسضوکض

یکضاجبنضوسنمبضرکضےکضملسو هيلع هللا ىلصآپض

 ایبنضہنضایکضاجےئ۔

مہضاوُمرضلیصفتضںیمضرضورضضعبضزمدیضا

 المہظحضرفامںیئ۔

e ض ریغضاشدیضدش ضاملسمنضرپضاشدیضدش ضاملسمنضیکض’’رواتی:

ایسیضتلیضفضےہضےسیجضاہللضاعتیلضیکضرا ضںیمضاہجدضرکےنضواےلضیکض

 ۔‘‘تلیضفضرھگضےنھٹیبضواےلضرپ

دنساًضںیہنضیتلم،ضایبنضرکانضوموقفضراھکض

 اجےئ۔
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r ض ض !ضضیسکضاےضاتسگخضرمدی ےنضرفامایضےہ:ملسو هيلع هللا ىلص ربمغیپ’’رواتی:

 ۔‘‘رمدشضیکضیھبکضرباربیضہنضرک

ایبنضرکانضوموقفضراھکضدنساًضںیہنضیتلم،ض

 اجےئ۔

t ضینعیض ضدنبوں، ضکلمضاوملتضےکضدلضںیمضرصفضدو رواتی:

ضروحضضبقضرکےتض ضدشادیک ضامں،اور ضہچبضیک ضوموجد ےتہبضےتختضرپ

 وہےئضرمحضدیپاضوہاضےہ۔

 

ضاتضاحلضںیہنضلمضیکسضہیضرواتیض دنساً

ضیکض ضےکضاوقال ضاہمئضرکام ےہ،اتمہ

روینشضںیمضہیضابتضلیصفتضےسضزگرض

دشادضیکضتنجضوایلضوہشمرضیکچضےہضہکض

 رواتیضنمضڑھگتضےہ،ضاورضزریمضثحب

ضاسضاکحتیضںیمضیھبضیہیضومضمنضااصتخر

ضرقنیمض ضانچہچن ضےہ، ضذموکر ےکضاسھت

ایقسضیہیضےہضہکضہیضاکحتیضیھبضنمض

 ضاملع۔ڑھگتضےہ،واہلل

y دنساًضںیہنضیتلم،ضایبنضرکانضوموقفضراھکض رواتی:ضرمنودضیکضیٹیبضاکضہملکضڑپھضرکضآگضںیمضآانضاورضہنضانلج۔

 اجےئ۔

u ض ضیکضینیشنمہضوسضاسہلضےبضرایض’’رواتی: ضاوایلء ضیسضدری وھتھی

 ۔‘‘ابعدتضےسضرتہبضےہ

دنساًضںیہنضیتلم،ضایبنضرکانضوموقفضراھکض

 اجےئ۔

i ض: رواتی ض وکضٹیپضںیمضدردضوہاض  eرضحتضومیسض’’اکحتی:

،اہللضاعتیلضےنضاںیھنضاکیضڑجیضوتضاوہنںضےنضاہللضےسضاکشتیضیک

 ۔‘‘وبیٹضاھکےنضوکضرفامای۔۔۔

ضآپض ےکضاراشداتضںیمضملسو هيلع هللا ىلص دنساً

ضاسضےئلضاےسض ہیضرواتیضںیہنضیتلم،

ض ضاجبنضوسنمبضرکانضملسو هيلع هللا ىلص آپ یک

اتمہضاکحتیضاظبرہضوموقفضراھکضاجےئ،

ضےہ،ضاسضےئلضاےسارسایلیئضولعممضوہیتض

ارسایلیئضاکحتیضہہکضرکضلقنضرکےنض

 ںیمضوکیئضرحجضںیہنضےہ۔

o ض ض)اعمذضاہلل(، وکضدبوصرتضاہکملسو هيلع هللا ىلص  اوبضلہجضےنضآپضرواتی:

رضحتضاوبرکبض
r
ضںےنضدوونملسو هيلع هللا ىلص وخوصبرتضاہک،ضآپضےنضض

ضولوگںضےکضوپےنھچضرپضاتبایضہکضںیمضاکیضآہنیئض ضاور ضدای، وکضاچسضرقار

 وہںضھجمضںیمضرہضصخشضویہضداتھکیضےہضوجضو ضوخدضےہ۔

دنساًضںیہنضیتلم،ضایبنضرکانضوموقفضراھکض

 اجےئ۔
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p ض  ملسو هيلع هللا ىلصاُسضصخشضاکضہنمضڑیٹاھضر ضاجانضسجضےنضوضحررواتی:

 اکضانمضرخسمتضےکضاسھتضایلضاھت۔

ایبنضرکانضوموقفضراھکضدنساًضںیہنضیتلم،ض

 اجےئ۔

a ض ضروزضایقتمضاالسمضاکضنیسحضوصرتضںیمضآرکضرضحترواتی:

رمع
r
ےسضانہک:اہللضاعتیلضآپضوکضزعوتںضےسضامالضاملضرکےضاسیجضض

 ہکضآپضےنضداینضںیمضےھجمض)ینعیضاالسمضوک(ضزعتضیشخب۔

دنساًضںیہنضیتلم،ضایبنضرکانضوموقفضراھکض

 اجےئ۔

s ضااسننضا ینضزابن. ‘‘لسانه المرء مخبوء تحت’’: رواتی

 ںیمضاپھچضوہاضےہ۔

رواتیضالتشضایسبرضےکضابوجدضدنسًاضہیض

 ےکضوقلضےکضوطرضرپضںیہنملسو هيلع هللا ىلص آپض

ضلمضیکس،ضاورضبجضکتضاسضیکضوکیئضربتعم

ض ضاہلل ضےلمضاےسضروسل ملسو هيلع هللا ىلص دنسضہن

ضوموقفض ےکااستنبضےسضایبنضرکان

ضاہتبلض یہیضاافلظضرضحتضراھکضاجےئ،

یلعضارملیضتض
r

ضl،ضافنحضنبضسیقض

ضرپض اورضضعبضامکحءضےکضوقلضےکضوطر

ےتلمضںیہ،ضذہلاضاےسضانضرضحاتضےکض

ضرکےنضںیمضوکیئض ااستنبضےسضایبن

 رحجضںیہنضےہ۔

d :وجضوعرتضاگےئضایضسنیھبضاکضدودھضمسبضاہللضڑپھضرکض’’رواتی

 ۔‘‘دوےھضوتضو ضاجونرضاسضوکضداعںیئضداتیضےہ

دنساًضںیہنضیتلم،ضایبنضرکانضوموقفضراھکض

 اجےئ۔

f رضحتضاعہشئض:رواتی ض ےسضوسالضرکانضملسو هيلع هللا ىلص اکضربمغیپضض

 ۔ہکضابرشضوہیئضاورضآپضےکضابربتکضڑپکےضہنضےگیھب

دنساًضںیہنضیتلم،ضایبنضرکانضوموقفضراھکض

 اجےئ۔

g ضرضحتضالبلرواتی :
 r
ضوکضاعزجیضض َّ

َ
ضاذانضںیمضظفلضح اک

ضاورضانمنیقفضاکضاسضرپضارتعاضضرکانضاورضہیضاطمہبلض ضڑپانھ،
َ
ّ
َ
 

ےسضہ

ضاورضآپض اکضہصغضںیمضملسو هيلع هللا ىلص رکانضہکضوکیئضحیصفضؤمذنضےلضآںیئ،

ضوشرضولغض
َ
ّ
َ
 

انمنیقفضےسضرفامانضہکضاہللضاعتیلضےکضزندکیضالبلضاکضہ

ضےسضرتہبضےہ َّ
َ
ضاورضح َّ

َ
 ۔ےکضڑکنیسوںضح

ضیتلم،ضایبنضرکانضوموقفضراھکضدنساًضںیہن

 اجےئ۔
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h :دنساًضںیہنضیتلم،ضایبنضرکانضوموقفضراھکض ۔‘‘اکریضےکضاسھتضحیبستضرکانضوکھیضاکضضزبس ضےہض رایض’’رواتی

 اجےئ۔

j ض ض ابعداتض. ‘‘الفوت قب  الطاعات عجلوا’’رواتی:

 وکضوفتضوہےنضےسضےلہپضوپراضرکو۔

ضدنساًضںیہنضیتلم،ضایبنضرکانضوموقفضراھک

 اجےئ۔

k ض سجضےنضاےنپضاھبیئضےکضقحضیکضوہجضےسضااطفرضایکض’’رواتی:

 ۔‘‘اسضےکےئلضاکیضزہارضروزوںضاکضوثابضاھکلضاجاتضےہ

دنساًضںیہنضیتلم،ضایبنضرکانضوموقفضراھکض

 اجےئ۔

l ضآپضرواتی ض اکضاکیضصخشضوکضدجسمضںیمضوسایضوہاضدھکیضرکضملسو هيلع هللا ىلص :

رضحتضیلع
r 

ضاتہکضووضضرکض ضاےضیلع!اےسضاگجضدو، ےسضرفامان:

ےل،ضرھپضرضحتضیلعض
r
ےکضوپےنھچضرپضذباتضوخدضہنضاگجےنضیکض 

ہیضوہجضایبنضرفامانضہکضابمداضااکنرضرکضاتھٹیباورضریمےضےنہکضرپضااکنرضرفکض

 وہاجات،ضریتےضےنہکضےسضااکنرضرفکضںیہنضوہاگ۔

دنساًضںیہنضیتلم،ضایبنضرکانضوموقفضراھکض

 اجےئ۔

z رضحتضاعہشئ: اتیرو ضےسضرعضملسو هيلع هللا ىلص اکضروسلضاہللضض

رکانضہکضآپضاہجںضاجےتضںیہضزنضرپضھچکضاھچبےئضریغبضامنزضڑپھض

 ےتیلضںیہ۔

دنساًضںیہنضیتلم،ضایبنضرکانضوموقفضراھکض

 اجےئ۔
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F 

ےکضااستنبضےسضایبنضملسو هيلع هللا ىلص ےسضرمادضےہضآپض‘‘ایبنضںیہنضرکضےتکس’’ 

 ۔ںیہنضرکضےتکس

ض’’  ضربتعمضےلمضریغبضرہضزگضایبنضہنض‘‘اجےئ راھک وموقفایبضنضرکان ینعیضدنسم

ضاورضاتکبضےکضادنرض‘‘دقمہمضہصحضدوم’’رکںی،زمدیضلیصفتض ںیمضالمہظحضرفامںیئ،

اسضمسقضیکضرواایتضےکضتحتضضارثکضینمضضرواایتضیھکلضیئگضںیہ،ضںیہنجضایبنضرکےنضںیمض

 ۔وکیئضرحجضںیہنضےہ،ضاےسضرضورضالمہظحضرفامںیئ

 ۔تضےکضینعمضںیمضےہارثکضنمضڑھگ‘‘ےبضالصض’’ 

ضرواایتضںیہضوجضینبضارسالیئضےسضیلچض‘‘ارسایلیئضرواتی’’  ضو  ےسضرماد

ارسایلیئضرواتیضےکضاخمفلضہنضوہںضوتضانضوکض آریہضںیہ،ضہیضرواایتضارگضامہریضرشتعی

  ۔ےکضااستنبضےسضایبنضںیہنضرکضےتکسملسو هيلع هللا ىلص ،آپضہہکضرکضایبنضایکضاجضاتکسضےہ

ض  ضوقلضضعبضاقمامتضرپضاھکلضایگضےہضہک ہیضدحثیضںیہنضےہ،ہکلبضیسکضاک

ےہ،دحمنیثضرکامضیکضرصتحیضےکضاطمقبضاصِبحضوقلضاکضانمضیھبضاھکلضاجاتضےہ،نکممض

ےہضہکضیہیضوقلضانضےکضالعو ضیسکضاورضیکضاجبنضیھبضوسنمبضوہ،ہیضوکیئضاعترضضںیہنض

 ےہ،ویکہکنضاکیضیہضوقلضاکیضےسضزادئضارفادضےسضوہشمرضوہاتکسضےہ۔
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 رہف ِتسضآایت

 َّ ني مي زي  ري ٰى ين ىن نن من ُّٱ

 [۲۴]األنبياء: 
۵۵ 

ٱَّخب حب جب مئهئ خئ  حئ جئ ييُّٱ

 [۲۲ ]األنبياء:
۵۵ 

 ۱۴۴ [۱ ]األخالص: ٱٱَّيل ىل مل خل ُّٱ

 ۴۵۲ [۱۴]المائدة:    َّ هب مب خب حب ُّٱ

 ۴۰۸ [۴۰]محمد:   َّ يمجن ىم  مم خم ُّٱ

 ۴۰۸ [۴9]يونس:   َّ حط مض خض حض جض مص ُّٱ

  َّ هبجت مب خب حب جب هئ  مئ خئ حئ ُّٱ

 [۸۴۴]البقرة: 

۴۰۸ 

  َّ مح جح مج حج  مث هت مت خت ُّٱ

 [۱۴9 ]البقرة:

۴۰۸ 

 ۴۰۴ [۱۵9]آل عمران:   َّ  خيمي حي جي يه ىه مه جه ين ُّٱ
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 رہف ِتسضااحدثیضوآاثر

من  عليه الحفظأتاني جبري  عليه السالم فقال: يا محمد! من تعسر 
 أمتك .....

۵۵ 

 ۴۴۸ ..... فقب  ذلك ثم أسلم ،الاذب اترك

 ۴9۲ ..... إذا اجتمع األولون و اآلخرون يوم القيامة يأتي اإلسالم

 ۴۵۵ ..... إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأناحوه

 ۸۸۱ .... إذا كان يوم القيامة، دفع اهلل عز وج  إلى ك  مسلم يهوديا

 ۱۴ ..... الصالة فليسان أطرافه في أحدكمإذا قام 

 ۴۱۲ ..... أذن لي أن أحدث عن ملك قد مرقت رجاله األرض السابعة

 ۴۱۴ ..... أذن لي أن أحدث عن ملك من مالئاة اهلل

 ۴۵9 ..... فاشتغ  بالتعلم ،اشتغ  بالتعلم

 ۴۸۴ ..... أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي

 ۱۴۸ ..... يوم في السنة يوم عاشوراءافترض على بني إسرائي  صوم 

 ۴9۴ ..... فقالوا: ما رأينا كذا قط، أفلح المظلومون

 ۵۴ ... أال أخبركم بشيء إذا نزل برج  منام كرب، أو بالء من باليا الدنيا

 ۵۸ أال أعلمام دواء علمنيه جبري  حيث اليحتاج معه دواء األطباء؟ ...

 ۴۸۴ ..... كثيرا، وسبحان اهلل بارة وأصيالاهلل أكبر كبيرا، والحمد هلل 

 ۴۰۸ ..... قال: أفلحت ورب الاعبة ,اهلل عز وج 
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 ۴۰۰ ..... قال: نجونا ورب الاعبة, قال: اهلل, قال: اهلل, اهلل

 ۴۴ . أما هذا لو خشع قلبه لخشعت جوارحه

 ۱۴۵ ..... إن اهلل عز وج  افترض على بني إسرائي  صوم يوم في السنة

 ۸۰9 ... حوله مالئاة من نور على خي  من نور ،هلل تعالى بحرا من نورإن 

 ۸۱۱ ..... إن هلل ملاا لو قي  له: التقم السموات واألرضين السبع

 ۸۰۴ ... خلقت الزنابير من رؤوس الخي ، وخلقت النح  من رؤوس البقر

 ۴۵۸ ..... وشرها آخرها ،خير صفوف الرجال أولها

 ۴۸ . به عس  ويشرب بماء المطر شفاء من ك  داءدرهم حالل يشترى 

 ۵۴ ... ال إله إال أنت سبحانك :دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت

 ۱۵۸ ..... رجب شهر عظيم، يضاعف اهلل فيه الحسنات

 ۸۵۵ ..... قد الشحمعشرب الماء على الريق ي

 ۸9۵ ..... العرش من ياقوتة حمراء، وإن ملاا من المالئاة

 ۵9 ..... علمني جبري  عليه السالم دواء ال يحتاج معه إلى أدوية األطباء

 ۴۵۸ الغازي في سبي  اهلل والحاج والمعتمر وفد اهلل .....

 ۱9۱ ..... فإذا كان العام المقب  إن شاء اهلل صمنا اليوم التاسع

 ۴۵۴ ..... سنة عشرة اثنتي ابنة له بلغت من: ماتوب التوراة في

 ۱۴۵ ..... القرآن كالم اهلل عز وج 

 ۴۴۵ ..... فانت أقول: كيف العقدة ،كعقدة الحب 

 ۸۰۴ ..... لقد لقنك اهلل عز وج  أسماءه الحسنى
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 ۸9 . لخشعت جوارحه ،لو خشع قلبه

 ۵۸ . لخشعت جوارحهلو خشع قلب هذا 

 ۴۴۵ . لوال أن تغلبوا عليها لنزعت بيدي

 ۸۸۴ ..... شهاب، أخرج اهلل عزوج ما اسمك؟ قال: يزيد بن 

 ۱9۰ ..... الوا: هذا يوم عظيمفق ؟ما هذا اليوم الذي تصومونه

 ۴۰۰ . المرء مخبوء تحت لسانه

 ۴۰ ..... وقرأ عليه فاتحة الاتاب سبعين مرة من أخذ من ماء المطر،

 ۴۱۵ ..... من استمع إلى صوت غناء، لم يؤذن له

 ۴۱۴ ..... م ألف يوموثواب صاتب له يمن أفطر لحق أخيه 

 ۱۰۰ . ثمد يوم عاشوراء لم يرمد أبدامن اكتح  باإل

 ۱۴۸ ..... من اكتح  باح  فيه مسك عاشوراء لم ترمد عينه سائر سنته

 ۸۴9 ..... من أنت؟ فقال: أنا عمرو بن فالن، كنا سبعة إخوة

 ۴۵۴ . فال يلومن إال نفسه ،فأصابه شيء ،رمَمن بات وفي يده ريح غَ

 ۴۵۲ . نفسه إال يلومن فال ح،ضَوَ فأصابه ر،مَغَ ريح يده وفي بات من

 ۸۲۴ ..... من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين

 ۸۰۵ ..... من خاف شيئا حذره، ومن رجا شيئا عم  له

 ۴۰۲ .....  مرحبا بالقائلين عدال :من سمع المنادي بالصالة فقال

 ۸۵۰ . الريق انتقصت قوتهمن شرب الماء على 

 ۱۴۱ ..... من صام يوم عاشوراء من المحرم أعطاه اهلل تعالى ثواب
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 ۸۴۵ ..... أعطاه اهلل من األجر، من صبر على سوء خلق امرأته

 ۴۲ ..... وخرج من المسجد من صلى الفجر في جماعة

 ۴۱۸ ..... من قال حين يسمع المؤذن يؤذن: مرحبا بالقائلين عدال

 ۴۸۲ ... قرأ: بسم اهلل الرحمن الرحيم متصلة بفاتحة الاتاب مرة واحدةمن 

 ۴۴9 ..... منها فليتحلله ألخيه مظلمة عنده كانت من

 ۸۵۸ ..... من كثر ضحاه استخف بحقه، ومن كثرت دعابته

 ۸۵۴ ..... من كثر ضحاه استخف بحقه، ومن كثرت مزاحته ذهبت

 ۸۴۲ ..... إلى محاسن أجنبية عن شهوة من نظر

 ۴۵۴ ..... فإذا بلغ فليزوجه ،فليحسن أدبه واسمه ،من ولد له مولود

 ۱9۰ . فأمر بصومه ،نحن أولى بموسى منام

 ۴۵۱ . وما زال يوصيني بذكر اهلل حتى ظننت أنه ال ينفع قول إال به

 ۵۴ ..... وهو دواء اليحتاج معه إلى أدوية األطباء

 ۴۴۴ من األولين واآلخرين إال النبيين والمرسلين.ول أه  الجنة هُهذان سيدا كُ

 ۵۵ . ه  أدلام على اسم اهلل األعظم الذي إذا دعي به أجاب

 ۴۲۱ ..... أرواحهم؟ قبضت الذين الخالئق من ألحد رققت ه 

 9۵ هلك المسوفون. والمسوف من يقول: سوف أتوب .....

 99 ..... يقول سوف نتوب ،هلك المسوفون

 ۴۰9 رضي اهلل عنها! اليوم ماتغطي على رأسك .....يا عائشة 

 ۲۸ ..... ؟ه  أصبتم بعدي شيئا !يا عائشة
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 ۴۵۴ ..... يا علي! تريد أن أعرفك بسيد كُهُول أه  الجنة

 ۴۱9 ..... نبهه ليتوضأ، فأيقظه علي !يا علي

 ۸۲۴ ..... ارفق بصاحبي، فإنه مؤمن !يا ملك الموت
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وات
ُ
 رہف ِتسضر

 

ربمنض

 امشر

  و ضراویضنجضےکضابرےضںیمضرجاحًضایضدعتالیً

 الکمضلقنضایکضایگضےہ

نسمض

دیپاشئ/ض

 نسمضوافت

 اوقال
ہحفصض

 ربمن

 ۴۰۴ لم أجده  أحمد بن عبد اهلل البصري أبو الحسن    ۱

 ۴۰۴ تعدي  هـ۸۴۵توفي  أحمد بن عبد اهلل البصري أبو الحسين    ۸

 ۱۴۴ جرح  إسماعي  بن معمر القيس البصري    ۴

 ۱99 جرح  باذام أو باذان أبو صالح مولى أم هاني    ۴

توفي مابين  جويبر بن سعيد البلخي األزدي أبو القاسم     ۵

 هـ۱۵۰ – ۱۴۰
 ۱۸۵ جرح

 ۱۵۸ جرح  حبيب بن أبي حبيب الخرططي المروزي    ۵

اهلل األيلي الحَاَم بن عبد اهلل بن سعد بن عبد  ۴

 أبو محمد

توفي مابين 

 هـ۱۵۰ – ۱۴۰
 ۱۴ جرح

 ۴۱۴ جرح  حماد بن عمرو النصيبي أبو إسماعي     ۲

 ۴۴ مجهول  عذَّجَحميد الطوي  المعروف بالمُ 9

 ۸۵۵ مجهول  زفر بن واص     ۱۰

توفي مابين  زياد بن المنذر األعمي الثقفي الاوفي أبو الجارود   ۱۱

 هـ۱۵۰ – ۱۵۰
 ۴۴ جرح

بعد  توفي سالم بن نوح العطار أبو سعيد   ۱۸

 هـ ۸۰۰
 ۴۰۵ اختلف فيه

سليمان بن عمرو بن عبد اهلل بن وهب أبو داود  ۱۴

 النخعي الفاسي العامري الاوفي

توفي مابين 

 هـ۸۰۰ – ۱9۰
 ۴۴ جرح



 مجنپ()ہصحض  444

 ۴۰۵ لم أجده  سليمان بن نوح ۱۴

عاصم بن سليمان العبدي الاوزي التميمي أبو  ۱۵

 شعيب أبو عمر أبو محمد  

 ۸۴۱ جرح 

 ۸۴۱ جرح  أُذَيْنة الطائي  عطارد عبد اهلل بن  ۱۵

 ۸۵۸ جرح هـ۱۲۸توفي  عبد الرحمن بن زيد بن أسلم     ۱۴

عبد الغفور بن عبد العزيز بن سعيد الواسطي  ۱۲

 أبو الصباح  
توفي مابين 

 هـ۱۲۰ – ۱۴۰
 ۱۵۴ جرح

 9۱ جرح هـ۱۸۴توفي  عبد الاريم بن أبي المخارق أبو أمية   ۱9

 ۴۴۲ جرح  عثمان بن عبد اهلل بن عمرو القرشي األموي النصيبي   ۸۰

 ۲۴ جرح  عمر بن صبح بن عمران التيمي الخراساني أبو نعيم   ۸۱

 ۵۲ جرح  اْسَاِي الشامي  عمرو بن بار بن تميم السَ ۸۸

 ۸9۵ جرح  جرير الاوفي البجلي أبو سعيدعمرو بن  ۸۴

 ۸۲9 جرح هـ۱۵۴توفي  بن شمر الجعفي الاوفي أبو عبد اهللعمرو  ۸۴

 ۴۵ سات عليه     أبو الزاهد  قيْرَمحمد بن زُ ۸۵

 ۴۰۸ جرح  محمد بن زكريا الغَالبي    ۸۵

 ۱9۴ جرح هـ۱۴۵توفي  محمد بن السائب الالبي أبو النضر    ۸۴

محمد بن عبد اهلل بن إبراهيم بن ثابت أبو بار  ۸۲

 األشناني  

 ۴9 جرح 

 ۸۱۵ لم أجده  محمد بن عبد اهلل بن عِرْس    ۸9

 ۸۵۱ جرح  محمد بن مخلد الرعيني الحمصي أبو أسلم   ۴۰

 ۸۴۴ جرح  محمد بن مَزْيَد البغدادي أبو جعفر مولى بني هاشم    ۴۱

 9۰ جرح هـ۸۰۵توفي  محمد بن يعلى الثقفي السلمي الزنبور    ۴۸

 ۴۱۸ جرح  موسى بن إبراهيم المروزي أبو عمران    ۴۴

 ۸۰۵ جرح  ج السمرقندي   موسى بن الحجا ۴۴

 موسى بن عبد الرحمن الثقفي الصنعاني المفسر ۴۵

 أبو محمد   

 ۱۵۴ جرح 
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 ۸۱۵ سات عليه     ق المصري أبو هريرةزْوهب اهلل بن رِ ۴۵

 ۴۱۰ جرح  همام بن مسلم الزاهد الاوفي    ۴۴

 ۴۵ لم أجده  اسلَّقَلْيوسف بن المبارك اَ ۴۲

 ۴۰۵ تعدي   يونس بن عبيد بن دينار    ۴9
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 اصمدرضاورضرماعج

ضیجہتضےکضاطمقبضایترضیکضیئگضےہ،ضاہتبلضنجضاتکوبںضےکضرشوعضںیمض افلض’’ہیضرہف ِتسضرحوفم

ضیجہتضںیمضانضرحوفضاکضاابتعرضںیہنضایکضایگضےہ،ضزینضارگضیسکضاتکبضےکضدوضےخسنضآاتضےہ،ض‘‘ الم رحوفم

 زریمضاامعتسلضرےہضںیہضوتضانضںیمضےسضرہضاکیضیکضدحیلع ضنییعتضیکضیئگضےہ۔

 -  مناكير والصِّحاح والمشاهير: للحافظ أبي عبد ا ـاطي  واـل  ،(هـ۵۴۴) الحسين بن إبراهيم الجَوزَقَانيهلل األب

ـالجامعة السلفية بنارس، الناشر دعوة واإلفتاء ب  .هـ۱۴۰۴ لىالطبعة األو إدارة المبعوث اإلسـالمية واـل

 -  الحسين بن إبراهيم الجَوزَقَانيهلل األبـاطي  والـمناكير والصِّحاح والمشاهير: للحافظ أبي عبد ا 

ـ عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائيت:،(هـ۵۴۴)  . هـ۱۴۰۴الهند،الطبعة األولى،المطبعة السلفية 

 -   (ـ ۴۲۴اإلبانة عن شريعة الفرقة الناجية: للحافظ أبي عبد اهلل بن محمد بن محمد العابري ـ(،دار الراية  ه

 . هـ۱۴۱۲الرياض،الطبعة الثانية

 -    :هـ(9۰۸هـ/۲۴۱للعالمة شمس الدين أبي الخيرمحمد بن عبد الرحمن السخاوي)البلدانيات ،

ـ الرياض،الطبعة األولى ، دارمحمد القطان ت:حسام بن ـ .۱۴۸۸العطاء   ه

 -  ( ـ/ ۱۴۱۵األبواب والتراجم لصحيح البخاري: للعالمة المحدث محمد زكريا بن يحيى الااندهلوي ه

ـ كراتشي .۱۴۰۸  هـ(،أيچ أيم سعيد 

 -  :أبي بار بن إسماعي  البُوصِيريلإلمام أحمد بن  إتحاف الخِيَرَةُ المَهـرَة بزَوَائِد المسَانيد العَشْرة 

ـ الرياض،الطبعة األو۲۴۰هـ/۴۵۸)  .هـ۱۴۸۰لىهـ(،ت:أبوتميم ياسربن إبراهيم،دار الوطن للنشر 

 -  :لإلمام أحمد بن أبي بار بن إسماعي  البُوصِيري إتحاف الخِيَرَةُ المَهـرَة بزَوَائِد المسَانيد العَشْرة 

 بن إسماعي ، عبد الرحمن عادل بن سعد و أبي إسحاق السيّد بن محمود  وأبهـ(،ت: ۲۴۰هـ/۴۵۸)

 .هـ۱۴۱9 لىالرُشد ـ الرياض،الطبعة األو ماتبة

 -   حمّد الحُسَيْنِي ن ـم سيَّد مـحمّد ـب شَرْح إحياء علوم الدين: للعالّمة اـل سَّادة المُتَّقين ـب حاف اـل إـت

ـ بيروت،الطبعة الثالثة۱۸۰۵هـ/ ۱۱۴۵) ىالزَّبِيْدِي الشهير بمُرْتَضَ  .هـ۱۴۸۵هـ(،دار الاتب العلمية 

 -  حمّد الحُسَيْنِي ن ـم سيَّد مـحمّد ـب شَرْح إحياء علوم الدين: للعالّمة اـل سَّادة المُتَّقين ـب حاف اـل  إـت

ـ بيروت،الطبعةهـ(،۱۸۰۵هـ/۱۱۴۵)ىالزَّبِيْدِي الشهير بمُرْتَضَ ـ .۱۴۱۴مؤسسة التاريخ العربي   ه
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 -  ـ/۴۴۴للحافظ أبي الفض  أحمد بن علي بن حجر العَسْقاَلني) :اتحاف المهرة ـ(،ت:۲۵۸ه  عبد القدوسه

 . هـ۱۴۱۲األولى الطبعةـ المدينة المنوره، مجمع الملك فهدمحمد نذير،

 -  محمد الغَزِّيللعالّمة نجم الدين محمد بن محمد بن  األلْسُن: ىإتْقَان مايَحْسُنُ مِنَ األخْبَار الوَارِدَة عل 

ـ بيروت،الطبعة األو ىيحيهـ(،ت:۱۰۵۱هـ/99۴)  .ء۸۰۰۴لىمُراد،دار الاتب العلمية 

 -  :ـ /۴۸۵زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي) الفض  يللحافظ أب التوسعة على العيال ، هـ( ۲۰۵ه

 من الشاملة . مخطوط

 -  أبي الحسنات محمد عبد الحي بن محمد عبد الحليمللعالمة  ثار المرفوعة في األخبار الموضوعة:ٓ اال 

ـ بيروت۱۴۰۴هـ/۱۸۵۸اللانوي)  .هـ(،ت:محمدبن سعيدبيسوني زغلول،دار الاتب العلمية 

 -   اآلثار المروية في األطعمة السرية: للحافظ أبي القاسم خلف بن عبد الملك بن مسعود بن موسى بن

ـ/۴9۴)بَشْاُوَال ـ الرياض، الطبعة األولى ،ت:أبو عمار محمد هـ(۵۴۲ه ياسر الشعيري،أضواء السلف 

ـ . ۱۴۸۵  ه

 -   (،هـ۵۸۰هـ/۵۴۱)إثبات صفة العلو: للحافظ موفق الدين عبد اهلل بن أحمد بن قدامة المقدسي 

ـ .۱۴۰9 األولى المدينة المنورة،الطبعة ـ ماتبة العلوم والحام،أحمد بن عطية بن علي الغامديت:  ه

 -   ـ/ ۱۸۵۸الفاضلة: للعالمة أبي الحسنات محمد عبد الحي بن محمد عبد الحليم اللانوي )األجوبة ه

ـ بحلب،الطبعة السابعة۱۴۰۴ ـ..۱۴۴۴هـ(،ت:عبدالفتاح أبوغدة، ماتب المطبوعات اإلسالمية  ه

 - :ـ/۲۴۱) للعالمة شمس الدين أبي الخيرمحمد بن عبد الرحمن السخاوي األجوبة المرضية ، هـ(9۰۸ه

ـ ۱۴۱۲الطبعة األولىالرياض، ـ  يةرادار الت:محمد إسحاق محمد إبراهيم،  .ه

 -   هـ(،ت:الشريف حاتم ۵۴۵)محمد بن عبد الباقي بن محمدأحاديث الشيوخ الثقات: للقاضي أبي بار

 بن عارف العوني،دار عالم الفوائد .

 -   ـ .۱۴۴۸جده،الطبعة الخامسة  األحاديث القدسية: للشيخ محمد عوامة حفظه اهلل،دار المنهاجـ  ه

 -  (ـ/۵۵۱أحاديث القصاص: لإلمام تقي الدين أحمد بن تيمية الحراني  هـ(،ت:محمد بن لطفي۴۸۴ه

ـ بيروت،الطبعة الثانية ـ .۱۴۰۵الصباغ، الماتب اإلسالمي   ه

 -    محمد بن  سليمان بن حمزة بن أحمد بن عمر بن األحاديث المائة: للعالمة تقي الدين أبي الفض 

 هـ(،مخطوط .۴۱۵)أحمد بن قدامة المقدسي

 - األحاديث المختارة: لإلمام ضياء الدين أبي عبد اهلل محمد بن عبد الواحد الحنبلي المقدسي 

ـ بيروت،الطبعة الثالثةهـ(۵۴۴هـ/۵۵۴) ـ .۱۴۸۰،ت:عبد الملك بن عبد اهلل بن دهيش،دار خضر   ه



 مجنپ()ہصحض  44۲

 -  هـ(، ۴9۴أحمد بن علي الطريثيثي المعروف بابن الزهراء )أبي بار  للعالمة: أحاديث مسلسالت

 مخطوط .

 -  ـ/۸۰۵)اآلحاد والمثاني: للحافظ أبي بار أحمد بن عمرو بن الضحاك الشيباني ـ(۸۲۴ه ،ت:باسم ه

ـ الرياض،الطبعة األولى ـ .۱۴۱۱فيص  أحمد الجوابرة،دار الراية   ه

 -   هـ(،ت: حمدي۵۲۱بن عبد الرحمن االشبيلي)األحاام الوسطى: للحافظ أبي محمد عبد الحق 

 هـ .۱۴۱۵السلفي و صبحي السامرائي,ماتبة الرشد ـ الرياض،الطبعة

 -  (ت:عبد العليم۸۵9أحوال الرجال: للحافظ أبي إسحاق إبراهيم بن يعقوب السعدي الجوزجاني،)هـ 

 عبد العظيم البستوي،حديث أكادميـ  فيص  آباد،باكستان .

 -  ـ/۴۵۰)يالغزال لإلمام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الدين: إحياء علوم ـ  دار،هـ(۵۰۵ه المعرفة 

 بيروت .

 -  :ـ/۴۵۰)يالغزال لإلمام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد إحياء علوم الدين ابن حزم دار ،هـ(۵۰۵ه

ـ .۱۴۸۵الطبعة األولىـ بيروت،  ه

 -  داردهيشبن عبد اهلل بن عبد الملك ت:الفاكهي، محمد بن إسحاق بن العباسلإلمام  :أخبارماة ، 

ـ بيروت،الطبعة الثانية ـ .۱۴۱۴خضر   ه

 -  ـ  :أخبارماة لإلمام أبي الوليد محمد بن عبد اهلل األزرقي،ت:رشدي الصالح ملحس،دار األندلس 

ـ .۱۴۰۴الطبعةالثالثةبيروت،  ه

 -   ـ/۵۴۴الالبي)أداء ما وجب: لإلمام أبي الخطاب عمر بن حسن بن دحية ـ(،ت: محمد زهير۵۴۴ه  ه

 هـ . ۱۴۱9الشاويش،الماتب اإلسالمي ـ بيروت،الطبعة األولى

 -  هـ(،دار ۴۵۰دب الدين والدنيا: للقاضي أبي الحسن علي بن محمد البصري الماوَرْدِي)أ

 هـ .۱۴۴۴المنهاج ـ بيروت،الطبعة األولى

 -   :ـ/۴9۸ثابت الخطيب البغدادي)للحافظ أبي بار أحمد بن علي بن أربع مجالس ـ(۴۵۴ه  ،مخطوطه

 من الشاملة .

 -   :ـ/ ۲۴۱للعالمة شمس الدين أبي الخيرمحمد بن عبد الرحمن السخاوي)ارتياح األكباد ، هـ(9۰۸ه

 مخطوط .

 -    اإلرشاد في معرفة علماء الحديث: للحافظ أبي يعلى الخلي  بن عبد اهلل بن أحمد الخليلي القزويني

ـ الرياض،الطبعة األولى،هـ(۴۴۵) ـ .۱۴۰9ت:محمد سعيد بن عمرإدريس، ماتبة الرشد   ه
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 -  (۸۴۲األسامي والانى: للحافظ أبي أحمد محمد بن محمد بن أحمد الحاكم الابير النيسابوري،)هـ 

ـ القاهرة،الطبعة األولى  ـ .۱۴۴۵ت:أبي عمر محمد بن علي األزهري،الفاروق الحديثية   ه

 -  معرفة المشهورين: للحافظ أبي عمر يوسف بن عبد اهلل بن محمد بن عبد البر النمري اإلستغناء في 

ـ .۱۴۰۵،ت:عبد اهلل مرحول السوالمة،دار ابن تيميةـ  الرياض،الطبعة األولىهـ(۴۵۴هـ/۴۵۲)  ه

 -  االستيعاب في معرفة األصحاب: للحافظ أبي عمر يوسف بن عبد اهلل بن محمد بن عبد البر النمري 

 . هـ۱۴۱۸الطبعةاألولى،بيروتـ  دار الجي ،علي محمد البجاوي،ت:هـ(۴۵۴هـ/ ۴۵۲)

 -  ـ/۵۵۵)أسد الغابة: للحافظ عز الدين أبي الحسن علي بن محمد الجزري  علي محمد،ت:هـ(۵۴۰ه

ـ بيروت،الطبعةالثانيةعادل أحمد عبد الموجودو معوض ـ .۱۴۸۴،دار الاتب العلمية   ه

 -   ت: هـ(،۱۰۱۴الهَرَوِي القاري) للمالّ علي بن سلطان في األخبار الموضوعة:األسرار المرفوعة

 .هـ۱۴۰۵الطبعة الثانية ـ  بيروت، بن لطفي الصباغ، الماتب اإلسالمي  محمد

 -  :هـ(،۱۰۱۴الهروي القاري) للمال علي بن سلطان األسرار المرفوعة في األخبار الموضوعة 

 هـ .۱۴9۱بيروت،الطبعةالصباغ،مؤسسة الرسالةـ  ت:محمد

 -  أسماء شيوخ اإلمام مالك بن أنس: للحافظ أبي بار محمد بن إسماعي  بن محمد بن خلفون 

 الظاهر . ـ الدينية ةثقافة الاتبممحمد عزب، زينهممحمد ،ت:هـ(۵۴۵هـ/۵۵۵)األندلسي

 -  الحُوت للعالمة محمد بن درويش بن محمد المطالب في أحاديث مختلفة المراتب: ىأسن 

ـ/۱۸۰۴) ـ بيروتت:مصطفى عبد القادر عطا،هـ(،۱۸۴۴ه ـ .۱۴۱۲،الطبعة األولى دار الاتب العلمية   ه

 -  (ـ/۴۴۴اإلصابة في تمييز الصحابة:للحافظ أبي الفض  أحمد بن علي بن حجر العسقالني  هـ(،۲۵۸ه

ـ .۱۴۱۵،الطبعة األولىبيروت  دارالاتب العلميةـ ، عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوضت:  ه

 -  (ـ/۴۴۴اإلصابة في تمييز الصحابة:للحافظ أبي الفض  أحمد بن علي بن حجر العسقالني  هـ(،۲۵۸ه

 هـ .۱۴۸9ت:عبداهلل بن عبدالمحسن ـ القاهرة،الطبعة األولى

 -  :المقدسيلإلمام أبي الفض  محمد بن طاهر بن علي  أطراف الغرائب واألفراد لإلمام الدارقطني 

 .هـ۱۴۸۲ىالسريع،الطبعة األولهلل هـ(،ت:جابر بن عبدا۵۰۴هـ/۴۴۲المعروف بابن القيسراني)

 -  للحافظ أبي الفض  أحمد بن علي بن حجر  طْرَافُ المُسْنِد المُعتَلِي بأطراف المسند الحنبلي:أ

ـ بيروت،الطبعة األو۲۵۸هـ/۴۴۴العَسْقاَلني)  .هـ۱۴۱۴لىهـ(،ت: زهـير بن ناصر،دارابن كثير 

 -  (ت:إساندر آصاف،۴۴۰اإلعجاز واإليجاز: للعالمة أبي منصور عبد الملك بن محمد الثعالبي،)هـ 

 ء .۱۲9۴المطبعة العمومية ـ مصر،الطبعة األولى
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 -  (۱۴9۵األعالم: للعالمة خير الدين الزركلي،)ـ بيروت . دار العلم للماليينهـ 

 -   :للعالمة أبي العباس  شهاب الدين أحمد بن محمد بن علي بن حجراإلفصاح عن أحاديث النااح 

ـ عمان،الطبعة األولى  9۴۴هـ/9۰9الهيتمي) ـ .  ۱۴۰۵هـ(،ت:محمد شاور المياديني،دارعمان   ه

 - (ت: ۴۸۴هـ/۵۵۱اقتضاء الصراط المستقيم: لإلمام تقي الدين أحمد بن تيمية الحراني،)هـ

 الرشد ـ الرياض .ناصر عبد الاريم العق ،ماتبة 

 -  إكمال تهذيب الامال: للحافظ أبي عبد اهلل عالء الدين مغلطاي بن قُلَيْج بن عبد اهلل البَاْجَرِي الحَاْرِي 

قاهرة، ال ـالحديثة الفاروق،محمد بن عادل أبوعبدالرحمن،ت:هـ( ۴۵۸هـ/۵۲9)الحنفي

 هـ .۱۴۸۸الطبعة األولى

 -   :هـ(، الفاروق۴۲۵للحافظ علي بن هبة اهلل المعروف بابن ماكوال)نحواإلكمال في رفع اإلرتياب 

 الحديثية ـ القاهرة .

 -  ـ(۴۲۱)أمالي الصدوق: ألبي جعفر محمد بن علي بن الحسين الصدوق  ،موسسة األعلمي للمطبوعاته

 هـ .۱۴۴۰ـ بيروت،الطبعة األولى

 -   هـ(، ۴۴۰)عبد اهلل بن بشران األمويعبد الملك بن محمد بن األمالي: للعالمة أبي القاسم

 هـ .۱۴۸۰ت:أحمد بن سليمان،دار الوطن ـ الرياض،الطبعة األولى

 -  :ت:هـ(۲۵۸هـ/۴۴۴للحافظ أبي الفض  أحمد بن علي بن حجر العسقالني) األمالي المطلقة، 

 هـ .۱۴۱۵حمدي بن عبد المجيد السلفي،الماتب اإلسالمي ـ بيروت،الطبعة األولى

 -  هـ/۴۵۵)ع األسماع: للعالمة تقي الدين أبي العباس أحمد بن علي بن عبد القادر المقريزي إمتا 

ـ .۱۴۸۰ـ بيروت،الطبعة األولىدار الاتب العلمية،محمد عبد الحميد النميسي،ت:هـ(۲۴۵  ه

 -   الحسن بن عبد الرحمن بن خالد الرامهرمزي الفارسيأمثال الحديث: للقاضي أبي محمد ،

 هـ .۱۴۰9الفتاح تمام،مؤسسة الاتب الثقافية . بيروت،الطبعة األولىت:أحمدعبد 

 -  اإلنابة إلى معرفة المختلف فيهم من الصحابة: للحافظ أبي عبد اهلل عالء الدين مغلطاي بن قُلَيْج بن 

ـ/۵۲9)عبد اهلل البَاْجَرِي الحَاْرِي الحنفي  ،ت:عزت المرسي و إبراهيم إسماعي  القاضي،هـ( ۴۵۸ه

 ماتبة الرشد ـ الرياض .

 -  :هـ(، ۵۵۸هـ/۵۰۵لإلمام أبي سعد عبد الاريم بن محمد بن منصور السَّمْعَاني) األنساب

 هـ .۱۴9۴مجلس دائرة المعارف العثمانية ـ حيدر آباد الدكن ـ الهند،الطبعة األولى
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 -  :هـ(، ۵۵۸هـ/۵۰۵لإلمام أبي سعد عبد الاريم بن محمد بن منصور السَّمْعَاني) األنساب

 .هـ۱۴۱9 لىت:محمد عبدالقادر عطا،دارالاتب العلمية ـ بيروت،الطبعة األو

 -  :ـ/۵۰۵لإلمام أبي سعد عبد الاريم بن محمد بن منصور التميمي السَّمْعَاني) األنساب  هـ(،۵۵۸ه

 .هـ۱۴۰۲ لىعمر البارودي،دارالجنان ـ بيروت،الطبعة األوهلل ت:عبدا

 -   علي بن إبراهيم بن أحمدإنسان العيون المعروف بالسيرة الحلبية: للعالمة نور الدين أبي الفرج 

 هـ .۱۸9۸هـ(،المطبعة العامرة الزاهرةـ مصر،الطبعة۱۰۴۴)الحلبي

 -   علي بن إبراهيم بن أحمدإنسان العيون المعروف بالسيرة الحلبية: للعالمة نور الدين أبي الفرج 

 .هـ ۱۴۵۴هـ(،مطبعة محمد علي صبيح ميدان األزهر ـ مصر،الطبعة۱۰۴۴)الحلبي

 -  ـ/۱۴۱۵)أوجز المسالك: لشيخ الحديث  محمد زكريا بن محمد يحيى الااندهلوي ـ(۱۴۰۸ه ت: ،ه

 هـ .۱۴۸۴تقي الدين الندوي,دارالقلم ـ دمشق,الطبعة األولى

 -   محمد المعروف بابن نجيم المصري الحنفيالبحرالرائق: للعالمة زين الدين بن إبراهيم بن 

 هـ(،ماتبة رشيدية ـ كوئتة .9۴۰هـ أو9۵9هـ/9۸۵)

 -  :للحافظ أبي بار أحمد بن عَمرو بن عبد الخالق العَتَاِي البزَّار البَحْرُ الزَّخَّارالمعروف بمسند البزّار 

ـ المدينة هللهـ(،ت:محفوظ الرحمن زين ا۸9۸)  .هـ۱۴۰9المنورة،الطبعة،ماتبة العلوم والحام 

 -   هـ(،ت: ۴۲۰)محمد بن إبراهيم بن يعقوب الاالباذي البخاريبحر الفوائد: للعالمة أبي بار

ـ  بيروت،الطبعة  محمد حسن محمد حسن إسماعي  وأحمد فريد المزيدي،دار الاتب العلمية

ـ .۱۴۸۰األولى  ه

 -   ت:ولي الدين محمدهـ(۵۰۲هـ/۴۱۲)النسفيبحر الاالم: لإلمام أبي المعين ميمون بن محمد، 

 هـ .۱۴۸۱صالح الفرفور،ماتبة دار الفرفور ـ دمشق،الطبعة الثانية

 -   هـ(،ت: صدقي۴۴۵األندلسي) بن حيان يمحمد بن يوسف بن علالبحر المحيط: للعالمة أبي حيان 

 هـ .۱۴۴۱محمد جمي ،دارالفار ـ بيروت،الطبعة

 -   ـ/ ۱۱۱۴)اآلخرة: للعالمة محمد بن أحمد السفاريني الحنبليالبحور الزاخرة في علوم  ،هـ(۱۱۲۲ه

 هـ .۱۴۴۰ت:عبد العزيز أحمد بن محمد،دار العاصمة ـ الرياض،الطبعة األولى

 -  :اهلل بن هـ(،ت:عبد۴۴۴هـ /۴۰۰للحافظ أبي الفداء إسماعي  بن كثير الدمشقي ) البداية والنهاية 

 .هـ۱۴۱۴ لىمصر،الطبعة األوالمحسن التركي،دارهجر ـ  عبد
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 -  :هـ(،ت:رياض عبد الحميد۴۴۴هـ /۴۰۰للحافظ أبي الفداء إسماعي  بن كثير) البداية والنهاية 

 .هـ۱۴۸۲ لىمراد،دارابن كثيرـ بيروت،الطبعة األو

 - :ماتبة المعارفهـ(،۴۴۴هـ/۴۰۰للحافظ أبي الفداء إسماعي  بن كثير الدمشقي) البداية والنهاية 

 هـ .۱۴۱۸ـ بيروت،الطبعة

 -  :للحافظ أبي حفص سراج الدين عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري المعروف البدر المنير 

 بن سليمان ويا سر بن كمال،دارهلل أبوالغيظ وعبدامصطفى هـ(،ت:۲۰۴هـ/۴۸۴بابن الملقن)

ـ الرياض،   .هـ۱۴۸۵لىالطبعة األوالهجرة 

 -  بن بهادر هلل محمد بن عبد اهلل لإلمام بدر الدين أبي عبد ا ن:ٓ  البُرهان في علوم القرا

 .هـ(،ت:محمد أبو الفض  إبراهيم،دارالتراث ـ القاهرة۴9۴هـ/ ۴۴۵) الزَرْكَشِي

 -   :للحافظ جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد ابن الجوزيبستان الواعظين 

 الثقافية ـ بيروت .،ت:أيمن البحيري،مؤسسة الاتب هـ(۵9۴هـ/۵۰۲)

 -  (۲۱۴بصائر  ذوي التمييز: للعالمة مجد الدين أبي طاهر محمد بن يعقوب الفيروز آبادي  ،)هـ

 هـ .۱۴۱۵ت:عبد الحليم الطحاوي،لجنة إحياء التراث اإلسالمي ـ مصر، الطبعة الثالثة

 -  ت:حسين أحمد هـ( ۲۰۴هـ/۴۴۵للحافظ نور الدين علي بن أبي بار الهيثمي): بغية الباحث،

 هـ .۱۴۱۴،الطبعة األولىالمدينة المنورة ـمركز خدمة السنة صالح الباكري،

 -  هـ(،۵۵۰: للحافظ كمال الدين عمر بن أحمد بن هبة اهلل ابن العديم )بغية الطلب في تاريخ حلب 

 ،دار الفار ـ بيروت .سهي  زكارت:

 -   هـ(،ت:أيمن صالح شعبان،دارالاتب ۲۵۵هـ/۴۵۸الحنفي)البناية: للحافظ بدر الدين العيني 

 هـ .۱۴۸۰العلمية ـ بيروت،الطبعة األولى

 -   هـ۸۲۱)تاريخ ابن يونس: للحافظ أبي سعيد عبد الرحمن بن أحمد بن يونس الصدفي المصري 

ـ بيروت،الطبعة األولى هـ(۴۴۴/ ـ ۱۴۸۱،ت:عبد الفتاح فتحي عبد الفتاح ،دار الاتب العلمية   .ه

 -   تاريخ أبي زرعة الدمشقي: لإلمام عبيد اهلل بن عبد الاريم بنيزيد بن فروخ المعروف بانيته أبي

ـ بيروت،الطبعة األولى۸۵۴هـ/۱9۴زرعة) ـ .۱۴۱۴هـ(،ت:خلي  المنصور،دار الاتب   ه

 -  :الذهبيشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قايَمَاز هلل لإلمام أبي عبد ا تاريخ اإلسالم 

ـ بيروت،الطبعة األولى(،ت:۴۴۲هـ/۵۴۴)  ء .۸۰۰۴بشار عواد معروف،دار الغرب اإلسالمي 
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 -  :بن عثمان بن قايَمَاز الذهبي شمس الدين محمد بن أحمدهلل لإلمام أبي عبد ا تاريخ اإلسالم 

ـ بيروت،الطبعة األو السالم تدمري،دار هـ(،ت:عمر عبد۴۴۲هـ/۵۴۴)  .هـ۱۴۰۴ لىالاتاب العربي 

 -  :شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قايَمَاز الذهبيهلل لإلمام أبي عبد ا تاريخ اإلسالم 

ـ بيروت،الطبعة األو فى،ت:مصط(۴۴۲هـ/۵۴۴)  . ء۸۰۰۵ لىعبد القادر عطا،دار الاتب العلمية 

 - هـ(۴۲۵هـ/۸9۴)تاريخ  أسماء الضعفاء والاذابين: لإلمام أبي حفص عمر بن أحمد ابن شاهين ،

ـ .۱۴۰9ت:عبد الرحيم محمد أحمد القشقري،الطبعة األولى  ه

 -  ت:صبحي هـ(۴۲۵هـ/۸9۴)تاريخ أسماء الثقات: لإلمام أبي حفص عمر بن أحمد ابن شاهين،

ـ الاويت,الطبعة األولى ـ .۱۴۰۴السامرائي,الدار السلفية   ه

 -  سيد كسرويهـ(،ت:۴۴۰هـ/۴۴۵اني)تاريخ أصبهان: للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد اهلل األصبه 

ـ . ۱۴۱۰،الطبعة األولىبيروت الاتب العلميةـدار ،حسن  ه

 -  هـ(،ت:۴۵۴هـ/۴9۸البغدادي) تاريخ بغداد: للحافظ أبي بار أحمد بن علي بن ثابت الخطيب 
ـ بيروت،الطبعة الثانية ـ .۱۴۸۵مصطفى عبد القادر عطا،دار الاتب العلمية  ه

 -   :هـ(،ت: ۴۵۴هـ/۴9۸البغدادي) للحافظ أبي بار أحمد بن علي بن ثابت الخطيبتاريخ بغداد

 .هـ۱۴۸۸ لىبشّار عواد معروف،دار الغرب اإلسالمي ـ بيروت،الطبعة األو

 -  :للعالمةجالل الدين عبد الرحمن بن أبي بار بن سابق الدين الخضيري السُيوطي تاريخ الخلفاء 

 .هـ۱۴۲۵ لىبيروت،الطبعة األوهـ(،مطبعة الصحابة ـ  9۱۱هـ/۲۴9)

 -  (مؤسسة شعبان ـ بيروت .9۵۵تاريخ الخميس: للعالمة حسين بن محمد الديار باري،)هـ 

 -  (ـ مصر،الطبعة 9۵۵تاريخ الخميس: للعالمة حسين بن محمد الديار باري ـ .۱۸۲۴هـ(،الطبعة الوهبية   ه

 -  :المعروف بابن عساكرهلل بن عبد اهلل بن هبة اللحافظ أبي القاسم علي بن الحسن  تاريخ دِمَشْق 

 هـ(،ت:محبّ الدين أبو سعيد عمر بن غرامة العَمروي،دارالفارـ بيروت،۵۴۱هـ/۴99)

 .هـ۱۴۱۵الطبعة

 -   :ـ/۱9۴) محمد بن إسماعي  بن إبراهيم الجُعْفِي البخاريهلل لإلمام أبي عبد االتاريخ الصغير  ،هـ(۸۵۵ه

 هـ . ۱۴۰۵ت:محمودإبراهيم زايد،دارالمعرفةـ بيروت، الطبعة األولى

 -  ت:محمد أبو الفض هـ(۴۱۰هـ/۸۸۴)تاريخ الطبري: لإلمام  ألبي جعفر محمد بن جرير الطبري، 

 هـ .۱۴۲۴إبراهيم،دار المعارف ـ مصر،الطبعة الثانية
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 -  :ـ/۱9۴إبراهيم الجُعْفِي البخاري) محمد بن إسماعي  بنهلل لإلمام أبي عبد ا التاريخ الابير  هـ(،۸۵۵ه

 دار الاتب العلمية ـ بيروت .

 -  :هـ۱9۴) محمد بن إسماعي  بن إبراهيم الجُعْفِي البخاريهلل لإلمام أبي عبد ا التاريخ الابير 

 .هـ۱۴۱9عبد القادر عطا،دار الاتب العلمية ـ بيروت،الطبعة الثانية  فىهـ(،ت: مصط۸۵۵/

 -   هـ(،ت:فهيم محمد۸۵۸المدينة المنورة: للحافظ أبي زيد عمر بن شبه النميري المصري)تاريخ 

 شلتوت،تم طبعه ونشره على نفقة حبيب محمود أحمد .

 -  هـ(۸۴۴هـ/۱۵۲)تاريخ يحيى بن معين برواية الدوري: لإلمام أبي زكريا يحيي بن معين ،

 ت:عبد اهلل أحمد حسن،دار القلم ـ بيروت .

 -  (۸۴۵تأوي  مختلف الحديث: للحافظ أبي محمد عبد اهلل بن مسلم بن قتيبة الدينوري ،)هـ

 هـ .۱۴۱9ت:محمد محيي الدين األصفر،الماتب اإلسالمي ـ بيروت،الطبعة الثانية

 -   :هـ۴۴۴للحافظ أبي الفض  أحمد بن علي بن حجر العسقالني)تبصير المنتبه بتحرير المشتبه 

 النجار،المؤسسة المصرية العامة . ،ت:محمد عليهـ(۲۵۸/

 -  (المطبعة الابرى األميريةـ  مصر،۴۴۴تبيين الحقائق: للعالمة فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي،)هـ 

 هـ .۱۴۱۵الطبعة األولى

 -  تبيين العجب: للحافظ أبي الفض  شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقالني 

 ل عصر،دار الاتب العلمية ـ بيروت .آهـ(،ت:أبو أسماء إبراهيم بن إسماعي   ۲۵۸هـ/۴۴۴)

 -  :شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قايَمَازهلل للحافظ أبي عبد ا تجريد أسماء الصحابة 

 المعرفة ـ بيروت .دار ،(۴۴۲هـ /۵۴۴الذهبي)

 -  :محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم للعالمة أبي العلي  تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي

 .عبداللّطيف،دارالفارـ بيروت هـ(،ت: عبدالوهاب۱۴۵۴) المباركفوري

 -  (ت:محيي الدين مستو،۵۲۴تحفة الصديق: للعالمة أبي القاسم علي بن بلبان المقدسي،)دار هـ

 هـ .۱۴۰۲ابن كثير ـ بيروت،الطبعة األولى

 -   :هـ۴۴۴) للحافظ أبي الفض  أحمد بن علي بن حجر العسقالنيتحفة النبالء من قصص األنبياء 

 هـ .۱۴۱9،ت:غنيم بن عباس بن غنيم،ماتبة الصحابة ـ جدة،الطبعة األولىهـ(۲۵۸/

 -  تخريج األحاديث واآلثار الواقعة في تفسير الاشاف: للحافظ جمال الدين أبي محمد عبد اهلل بن 

 هـ(،ت:سلطان بن فهد، دار ابن خزيمةـ   الرياض،الطبعة األولى۴۵۸الزيلعي الحنفي)يوسف 

 هـ  .۱۴۱۴
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 -   :التدوين في أخبارقزوين: للحافظ أبي القاسم عبد الاريم بن محمد الرافعي القزويني،ت

 هـ .۱۴۰۴عزيز اهلل العطاردي،دارالاتب العلميةـ بيروت،الطبعة

 -  :بي الفض  محمد بن طاهر بن علي المقدسي المعروف بابن القيسرانيللحافظ أ تذكرة الحفاظ 

 هـ .۱۴۱۵ت:حمدي عبدالمجيد،دارالصميعي ـ الرياض،الطبعة األولى هـ(،۵۰۴هـ/۴۴۲)

 -  (ت: ۵۵۸التذكرة الحمدونية: للعالمة محمد بن حسن بن محمد بن علي بن حمدون،)هـ

 ء .۱99۵بيروت،الطبعة األولىإحسان عباس وبسار عباس،دار صادرـ  

 -  :بهادرهلل محمد بن عبد اهلل للحافظ بدرالدين أبي عبد ا التذكرة في االحاديث المُشْتَهـرَة 

 عبد القادر عطا،دارالاتب العلمية ـ بيروت،الطبعة فىهـ(،ت:مصط۴9۴هـ/۴۴۵الزَرْكَشِي)

 .هـ۱۴۰۵

 - :ـ دار إحياء التراث العربي هـ(،9۲۵هـ/9۱۰للعالمة محمد طاهر بن علي فتني) تذكرةالموضوعات

ـ .۱۴99بيروت،الطبعة الثانية  ه

 - :ـ  هـ(،كتب خانه مجيديه9۲۵هـ/9۱۰للعالمة محمد طاهر بن علي فتني) تذكرةالموضوعات

 .اكستانب ـ ملتان

 -  :للحافظ أبي الفض  محمد بن طاهر بن علي المقدسي المعروف بابن القيسراني تذكرة الحفاظ 

 .هـ۱۴۱9 لىهـ(،ت:زكريا عميرات،دارالاتب العلميةـ بيروت،الطبعة األو۵۰۴هـ/۴۴۲)

 -   عبد اهلل محمد بن أبي بار عبد اهلل يشمس الدين أبالترجيح لحديث صالة التسبيح: للحافظ 

 ،ت:محمود سعيد ممدوح،دار البشائرهـ(۲۴۸هـ/۴۴۴)الدمشقي المعروف بابن ناصر الدين

 هـ .۱۴۰9اإلسالمية ـ بيروت،الطبعة الثانية

 -  الترغيب في الدعاء: للحافظ ضياء الدين أبي عبد اهلل محمد بن عبد الواحد بن أحمد المقدسي 

 هـ .۱۴۱۵ـ بيروت,الطبعة األولى  دار ابن حزم,فواز أحمد زمرلي،ت:هـ(۵۴۴هـ/۵۵9)

 -   ت: إبراهيمهـ(،۵۵۵هـ/۵۲۱القوي المنذري)الترغيب والترهـيب: للحافظ عبدالعظيم بن عبد 

 هـ .۱۴۸۴شمس الدين،دارالاتب العلمية ـ بيروت،الطبعةالثانية

 -   هـ(،دار ابن ۵۵۵هـ/۵۲۱المنذري )الترغيب والترهـيب: للحافظ عبدالعظيم بن عبد القوي

 .هـ۱۴۸۸لىاألوحزم ـ بيروت،الطبعة 

 -  :هـ(،ت:أبو عبيدة ۵۵۵/هـ۵۲۱عبد القوي المنذري)العظيم بن  للحافظ عبد الترغيب والترهيب

 .هـ۱۴۸۴ـ رياض،الطبعة ل سلمان،ماتبة المعارفآمشهور بن حسن 
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 -   الترغيب والترهيب: للحافظ قوام السنة أبي القاسم إسماعي  بن محمد بن الفض  األصبهاني

ـ القاهرة،الطبعة هـ(۵۴۵هـ/۴۵۴) ـ  .۱۴۱۴األولى،ت:أيمن بن صالح بن شعبان,دار الحديث   ه

 -   التسلي واالغتباط بثواب من تقدم من األفراط: للحافظ عبد المؤمن بن خلف الدمياطي

 ،ت:مجدي السيد إبراهيم،ماتبة القرآن .هـ(۴۰۵هـ/۵۱۴)

 -   :ت: هـ(۲۵۸هـ/۴۴۴للحافظ أبي الفض  أحمد بن علي بن حجر العسقالني)تعجي  المنفعة ،

 هـ .۱۴۱۵البشائر اإلسالمية ـ بيروت،الطبعة األولىإكرم اهلل إمدادالحق، دار 

 -  ت:عبد هـ(۸9۴هـ/۸۰۸)تعظيم قدرالصالة: للحافظ أبي عبد اهلل محمد بن نصر المروزي،

 هـ .۱۴۰۵الرحمن بن عبدالجبار الفريوائي،ماتبة الدار  ـ المدينة المنورة،الطبعة األولى

 -  ـ/۴۲۰)الحسين بن محمد البغدادي الحنبلي التعليق الابير: للقاضي أبي يعلى محمد بن  ،هـ(۴۵۲ه

 هـ .۱۴۴۵النوادرـ دمشق،الطبعة األولى ت:محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح،دار

 -   هـ(،  ۱۴۱۴هـ/۱۴۴۵األجْوِبَة الفاضلة: للشيخ عبد الفتّاح أبي غُدَّة) على التَعليقات الحافلة

 .هـ۱۴۸۵ماتبة المطبوعات اإلسالمية ـ حلب،الطبعة 

 -  ،تعليم المتعلم: للعالمة برهان الدين الزرنوجي،ت:مروان قباني,الماتب اإلسالميـ  بيروت 

 هـ .۱۴۰۱الطبعةاألولى

 -  (ـ/۸۴۰تفسير ابن أبي حاتم: لإلمام عبد الرحمن بن محمد أبي حاتم الرازي هـ(،ت:أسعد ۴۸۴ه

ـ الرياض،الطبعة  ـ .۱۴۱۴األولىمحمد الطيب،ماتبة نزار مصطفى الباز  ه

 -  (ـ ۴۰۰تفسير ابن كثير: للحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعي  بن عمر بن كثير القرشي  الدمشقي ه

ـ بيروت،الطبعةاألولى۴۴۴/ ـ .۱۴۱9هـ(،ت:محمد حسين شمس الدين،دار الاتب العلمية ه

 -  ـ ۴۰۰ير القرشي  الدمشقي)تفسير ابن كثير: للحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعي  بن عمر بن كث ه

ـ الرياض،الطبعةاألولى۴۴۴/ ـ .۱۴۸۰هـ(،ت:سامي بن محمد سالمة،دار طيبة  ه

 -  (ت:سعد بن محمد ۴۱۲تفسير ابن منذر: للحافظ أبي بار محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري،)هـ

ـ المدينة المنورة، الطبعة األولى ـ .۱۴۸۴السعد،دار المآثر ه

 -  هـ(،دار إحياء التراث ۱۱۸۴)اإلستانبوليمصطفى للعالمة إسماعي  حقي بن  ح البيان:تفسير رو

 .العربي ـ بيروت

 -  :هـ(،مطبعة العثمانية ـ ۱۱۸۴)اإلستانبوليمصطفى للعالمة إسماعي  حقي بن   تفسير روح البيان

 .هـ۱۴۴۱إستانبول،الطبعة
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 -   هـ(،۱۵۱هـ/9۴بن سعيد بن مسروق الثوري)تفسير سفيان ثوري: لإلمام أبي عبد اهلل سفيان 

دارالاتب العلميةـ بيروت.

 -   تفسير السمرقندي المسمى بحر العلوم: لإلمام الفقيه أبي الليث نصر بن محمد السمرقندي

 هـ(،ت:علي محمدمعوض،عادل أحمدعبدالموجود،دارالاتب العلميةـ  بيروت،۴۴۵أو ۴۴۴)

 هـ .۱۴۱۴الطبعة األولى

 -   هـ(، ۲۵۰غرائب القرآن: للعالمة نظام الدين حسن بن محمد القمي النيسابوري)المتوفى بعدتفسير 

هـ .۱۴۱۵ت:زكريا عميرات،دار الاتب العلمية ـ بيروت،الطبعة األولى

 -  (ـ ۱۸۸۵تفسيرمظهري: للعالمة محمد ثناء اهلل المظهري هـ(،ت:غالم نبي التونسوي،ماتبة الرشيد 

ـ .۱۴۱۸الباكستان،الطبعة ه

 -  (۲۵۸هـ/۴۴۴تقريب التهذيب: للحافظ أبي الفض  أحمد بن علي بن حجر العسقالني ،)هـ

 .هـ۱۴۱۱ت:محمد عوامة،دار الرشيد ـ سوريا،الطبعة الثالثة

 -  (ت:زكريا عميرات،۱۱۴۲تاملة البحر الرائق: للعالمة محمد بن حسين بن علي طوري،)هـ 

ماتبة رشيدية ـ كوئته ـ باكستان .

 -  :أبي الفض  أحمد بن علي بن للحافظ  التلخيص الحَبِيرفي تخريج أحاديث الرافعي الابير

ت:عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض،دار هـ(،۲۵۸هـ/۴۴۴) حجر العسقالني

 هـ .۱۴۱9الاتب العلمية ـ بيروت،الطبعة األولى

 -  :للحافظ أبي الفض  أحمد بن علي بن حجر التلخيص الحَبِيرفي تخريج أحاديث الرافعي الابير 

ـ/۴۴۴العسقالني) ـ  مصر،ٓ  هـ(،ت:أبو عاصم حسن بن عباس بن قطب،مو۲۵۸ه  سَّسَة قرطبة

 .هـ۱۴۱۵ لىاألو الطبعة

 -  :شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان هلل لإلمام أبي عبد ا تلخيص كتاب الموضوعات

ياسربن إبراهيم بن محمد،ماتبة الرشد ـ ،ت:أبو تميم (۴۴۲هـ/۵۴۴بن قايَمَاز الذَهَبي )

 .هـ۱۴۱9 لىالرياض،الطبعة األو

 -   تلخيص المتشابه في الرسم: للحافظ أبي بار أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي

ء .۱9۲۵هـ(،ت:ساينة الشهابي ـ دمشق،الطبعة األولى۴۵۴هـ/۴9۸)

 -   ـ/۴۵۲محمد بن عبد البر النمري)التمهيد: للحافظ أبي عمر يوسف بن عبد اهلل بن ـ(،ت:بشار ۴۵۴ه ه

ـ.۱۴۴9عواد معروف،مؤسسة الفرقان للتراث اإلسالمي،الطبعة األولى  ه
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 -   تمييز الطيب من الخبيث: للعالمة  أبو محمد  عبد الرحمن بن علي بن محمد الشيباني الشافعي األثري

ـ/ ۲۵۵المعروف بابن الدِيْبَع) ـ بيروت،الطبعة الثانيةهـ(،دارالاتب 9۴۴ه ـ .۱۴۰۲العلمية  ه

 -  (ت:أنور صالح أبو زيد،ماتبة ۴9۸التنبيه على مشاالت الهداية: للعالمة صدر الدين ابن أبي العز،)هـ

ـ الرياض،الطبعة األولى ـ .۱۴۸۴الرشد  ه

 -  (ت:ي۴۴۵أو  ۴۴۴تنبيه الغافلين: لإلمام الفقيه أبي الليث نصر بن محمد السمرقندي،)وسف علي هـ

ـ بيروت،الطبعةالثانية ـ .۱۴۸۱بديوي،دارابن كثير ه

 -  (ت:يوسف علي ۴۴۵أو  ۴۴۴تنبيه الغافلين: لإلمام الفقيه أبي الليث نصر بن محمد السمرقندي،)هـ

ـ بيروت .  بديوي،ت:عبد اللطيف حسن عبد الرحمن،دار الاتب العلمية 

 -  هـ(،مترجم:عبد المجيد ۴۴۵أو  ۴۴۴ر بن محمد السمرقندي)تنبيه الغافلين: لإلمام الفقيه أبي الليث نص

ـ الهور،باكستان .  أنور،ماتبة الحرمين 

 -  تنزيه الشريعة المرفوعة عن األحاديث الشنيعة الموضوعة: للعالمة أبي الحسن علي بن محمد 

 محمد الصديق،هلل عبد الوهاب عبد اللطيف و عبد ا هـ(،ت:9۵۴هـ/ 9۰۴بن عَرّاق الاتاني )

 .هـ۱۴۰۱دار الاتب العلمية ـ بيروت،الطبعة الثانية 

 -  (۱۱۲۸هـ/۱۰99التنوير شرح الجامع الصغير: للعالمة محمد إسماعي  األمير الصنعاني ،)هـ

هـ .۱۴۴۸ت:محمد إسحاق محمد إبراهيم، ماتبة دار السالم ـ الرياض، الطبعة  األولى

 -   :للحافظ جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن تنوير الغبش في فض  السودان والحبش

هـ(،ت:مرزوق علي إبراهيم،دارالشريف ـ ۵9۴هـ/۵۰۲علي بن محمد ابن الجوزي)

 هـ .۱۴۱9الرياض،الطبعةالثانية

 -  التوضيح بشرح الجامع الصحيح: للحافظ أبي حفص سراج الدين عمر بن علي بن أحمد الشافعي 

 هـ(،ت:خالد محمود الرباط،دار النوادرـ  دمشق، ۲۰۴ـ/ه۴۸۴المصري المعروف بابن الملقن)

 هـ .۱۴۸9الطبعة األولى

 -  :بن محمد القيسي الدمشقي المعروف بابن هلل شمس الدين محمد بن عبد ا توضيح المشتبة

 الطبعة  سسة الرسالة ـ بيروت،ؤهـ(،ت:محمد نعيم العرقسوسي،م۲۴۸هـ/۴۴۴الدين) ناصر

 .هـ۱۴۰۵

 -   هـ(، ۲۵۸هـ/۴۴۴) العسقالنيللحافظ أبي الفض  أحمد بن علي بن حجر  التهذيب:تهذيب 

 .هـ۱۴۱۵ـ بيروت،الطبعة  سَّسَة الرسالةٓ  إبراهيم زيبق وعادل مرشد،مو ت:
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 -  :هـ(، ۲۵۸هـ/۴۴۴للحافظ أبي الفض  أحمد بن علي بن حجر العسقالني) تهذيب التهذيب 

 هـ۱۴۸۵ت:عادل أحمد وعلي محمد معوض،دارالاتب العلمية ـ بيروت،الطبعة األولى

 -  :هـ(، ۲۵۸هـ/۴۴۴حجر العسقالني)للحافظ أبي الفض  أحمد بن علي بن  تهذيب التهذيب 

ـ الهند،الطبعة األولى ـ .۱۴۸۵مطبعة دائرة المعارف النظامية   ه

 -  :هـ/۵۵۴) جمال الدين أبي الحجاج يوسف المِزِّيللحافظ  تهذيب الامال في أسماء الرجال 

 .هـ۱۴۱۴غا،دار الفار ـ بيروت،الطبعة آأحمد  هـ(،ت:الشيخ أحمد علِيّ عبيد وحسن۴۴۸

 -  :هـ۵۵۴للحافظ جمال الدين أبي الحجاج يوسف المِزِّي) تهذيب الامال في أسماء الرجال 

 هـ .۱۴۱۴بيروت،الطبعة األولىت:بشار عواد معروف،مؤسسة الرسالة ـ هـ(،۴۴۸/

 -  :هـ/9۵۸) العارفين المُنَاويللعالمة محمد عبد الرؤف بن تاج التَيسِير بشرح جامع الصغير 

 .هـ۱۴۰۲الثالثة  هـ(،ماتبة اإلمام الشافعي ـ الرياض،الطبعة۱۰۴۱

 -  :هـ/9۵۸) المُنَاويتاج العارفين للعالمة محمد عبد الرؤف بن  التَيسِير بشرح جامع الصغير 

ـ مصر،الطبعة۱۰۴۱  .هـ۱۸۲۵هـ(،دار الطباعة الخديوية 

 -  هـ(،۴۵۴هـ/۸۴۰الثقات البن حبان: لإلمام محمد بن حبان بن أحمد بن أبي حاتم البُسْتِي)بعد 

هـ .۱۴9۴دائرة المعارف العثمانية ـ حيدر آباد الدكن،الطبعة

 -   :للحافظ شمس الدين أبي عبد اهلل محمد بن أبي بار عبد جامع اآلثار في السير ومولد المختار

هـ(،ت:أبو يعقوب نشأت كمال،دار ۲۴۸هـ/۴۴۴اهلل الدمشقي المعروف بابن ناصر الدين)

ـ الفيوم،الطبعة األولى ـ .۱۴۴۱الفالح   ه

 -  جامع األحاديث )الجامع الصغير وزوائده والجامع الابير(: للحافظ جالل الدين عبد الرحمن 

صقر و  هـ(،ت:عباس أحمد 9۱۱هـ/۲۴9بن أبي بار بن سابق الدين الخضيري السُيوطي)

 .هـ۱۴۱۴أحمد عبد الجواد،دار الفار ـ بيروت،الطبعة 

 -   المبارك بن محمد بن محمد بن عبد  حاديث الرسول: للحافظ أبي السعاداتأجامع األصول من

،ت: محمد حامد الفقي،إحياء التراث العربي ـ بيروت، (۵۰۵هـ/۵۴۴الاريم الشيباني الجَزَرِي)

 .هـ۱۴۰۴الطبعة الرابعة 

 -   :المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الاريم الشيباني  للحافظ أبي السعاداتجامع األصول

ـ بيروت،الطبعة األولؤ،ت:عبدالقادر األرنو(۵۰۵هـ/۵۴۴الجَزَرِي)  .هـ۱۴9۸ى ط،ماتبة دار البيان 
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 -  للعالمة محمد بن أحمد بن أبي بار بن فرح األنصاري ن )تفسير قرطبي(:آالجامع ألحاام القر 

ـ بيروتؤبن عبد المحسن،مهلل هـ(،ت:عبدا۵۴۱القرطبي)  .هـ۱۴۸۴ لىالطبعة األو،سسة الرسالة

 -  (ت:عبد اهلل بن ۴۱۰هـ/۸۸۴جامع البيان: للعالمة ألبي جعفر محمد بن جرير الطبري،)هـ

هـ .۱۴۸۸المحسن التركي،دار هجر،الطبعة األولىعبد 

 -   جامع بيان العلم وفضله: للحافظ أبي عمر يوسف بن عبد اهلل بن محمد بن عبد البر النمري

ـ الرياض،الطبعة هـ(،ت:أبي األشبهال الزهيري،دار۴۵۴هـ/۴۵۲) ـ .۱۴۱۴األولى ابن الجوزي  ه

 - هـ(،ت:شعيب۴9۵بن أحمد بن رجب الحنبلي)الرحمن  عبد جامع العلوم والحام: للحافظ 

هـ .۱۴۱9األرنؤوط،مؤسسة الرسالة ـ بيروت،الطبعة الثامنة

 - (۱9۴هـ/۱۸۵الجامع في األحاام: لإلمام عبد اهلل بن وهب بن مسلم القرشي المصري ،)هـ

هـ .۱۴۸۵ت:رفعت فوزي عبد المطلب،دار الوفاء ـمنصورة،الطبعة األولى

 -  :للحافظ جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بار بن سابق الدين الخضيري السُيوطيالجامع الابير 

هـ .۱۴۸۵هـ(،دار السعادة،الطبعة9۱۱هـ/۲۴9)

 -  (ت:عمر عبد ۲۴۸جامع المضمرات: للعالمة يوسف بن عمر بن يوسف الاادوري،)هـ

هـ .۱۴۴9الرزاق حمد الفياض،دار الاتب العلمية ـ بيروت،الطبعة األولى

 -  . جامع المعجزات: للشيخ محمد رَهَاوِي واعظ،مطبعة نبات المصري

 -  :للعالمة أحمد بن عبد الاريم الغزّي العامري الجَدُّ الحَثِيث في بيان ما ليس بحديث 

 .هـ(،ت:فواز أحمد زمرلي،دار ابن حزم ـ بيروت۱۱۴۴)

 -  : فىمصط ت:،هـ(۴۸۴هـ/۸۴۰الرازي)لإلمام عبد الرحمن بن محمد أبي حاتم  الجرح والتعدي 

 .هـ۱۴۸۸ لىعبد القادر عطا،دار الاتب العلمية ـ بيروت،الطبعة األو

 -  : دار هـ(۴۸۴هـ/۸۴۰لإلمام عبد الرحمن بن محمد أبي حاتم الرازي) الجرح والتعدي،

 هـ .۱۴۴۸الاتب العلمية ـ بيروت،الطبعة األولى

 -   هـ(،ت:عبد الرحيم محمد۸۸۲العالء بن موسى الباهلي)جزء أبي الجهم: للحافظ أبي الجهم 

هـ .۱۴۸۰أحمد القشقري،ماتبة الرشدـ الرياض،الطبعة األولى

 -  الجزء العشرون من المشيخة البغدادية: للحافظ أبي طاهر أحمد بن محمد بن أحمد األصبهاني 

هـ(،مخطوط .۵۴۵السلفي)
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 -   جزء في فض  رجب:تحت كتاب أداء ماوجب البن دحية الالبي: للحافظ أبي القاسم علي

هـ(،ت:جمال عزون .۵۴۱هـ/۴99المعروف بابن عساكر)هلل بن عبد اهلل بن الحسن بن هبة ا

 -  (۸۴۵جزء فيه حديث المصيصي لوين: للعالمة أبي جعفر محمد بن سليمان المصيصي،)هـ 

ـ الرياض،الطبعة األولى ت:أبو عبد الرحمن مسعد بن  ـ .۱۴۱۲عبد الحميد السعدني،أضواء السلف  ه

 -   الجزء من فوائد حديث أبي ذر الهروي: للحافظ أبي ذر عبد بن محمد بن أحمد الهروي

 هـ(،ت:أبي الحسن سمير بن حسين،ماتبة الرشدـ  الرياض،الطبعة۴۴۴المعروف بابن السماك)

 هـ .۱۴۱۲األولى

 -  ح الاافي: للحافظ أبي الفرج المعافى بن زكريا بن يجيى المعروف بابن طرارالجليس الصال 

هـ(،ت:عبد الاريم سامي الجندي،دار الاتب العلمية ـ بيروت، ۴9۰الجريري النهرواني)

هـ .۱۴۸۵الطبعة األولى

 -   جمع الجوامع: للحافظ جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بار بن سابق الدين الخضيري

هـ .۱۴۸۵هـ(،دار السعادة ـ األزهر،الطبعة9۱۱هـ/۲۴9السيوطي)

 -  الجواب الاافي: للعالمة محمد بن أبي بار بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قَيِّم الجوزية 

ـ القاهرة،الطبعة األولى۴۵۱هـ/۵9۱) ـ .۱۴۱۴هـ(،ت:عمرو عبد المنعم بن سليم،ماتبة ابن تيمية  ه

 -  هـ(،ت:إلياس قبالن،دار الاتب ۲۰۰عالمة أبي بار بن علي الحداد)الجوهرة النيرة: لل

 هـ .۱۴۸۴العلمية ـ بيروت،الطبعة األولى

 -  :عابدين المعروف بابن محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز للعالمة  حاشية ابن عابدين

 ،ت:عادل أحمد عبدالموجود وعلي محمد معوض،هـ(۱۸۵۸هـ/۱۱9۲الدمشقي الحنفي)

 هـ .۱۴۸۴دار عالم الاتب ـ الرياض،الطبعة

 -  (۱۸۴۱حاشية الطحطاوي على الدر المختار: للعالمة أحمد بن محمد بن إسماعي  الطحطاوي،)هـ 

هـ .۱۸۵۴المطبعة المصرية ـ القاهرة،الطبعة

 -  (۱۸۴۱حاشية الطحطاوي على الدر المختار: للعالمة أحمد بن محمد بن إسماعي  الطحطاوي،)هـ 

 ماتبة رشيدية ـ كوئتة .

 -  :هـ(،۱۸۴۱للعالمة أحمد بن محمد بن إسماعي  الطحطاوي) حاشية الطحطاوي علي مراقي الفالح 

 .هـ۱۴۱۴ت:محمد عبد العزيز الخالدي،دار الاتب العلمية ـ بيروت،الطبعة 
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 -   هـ(،ت:عادل أحمد۴۵۰الماوَرْدِي)الحاوي الابير: للقاضي أبي الحسن علي بن محمد البصري 

 هـ .۱۴۱۴عبد الموجود وعلي محمد معوض،دار الاتب العلمية ـ بيروت،الطبعة األولى

 -  :للحافظ جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بار بن سابق الدين الخضيري  الحاوي للفتاوِي

ـ 9۱۱هـ/۲۴9السُيوطي)  .هـ۱۴۸۱بيروت،الطبعةهـ(،ت:عبد اللطيف حسن،دار الاتب العلمية 

 -  :بار بن سابق الدين الخضيري للحافظ جالل الدين عبد الرحمن بن أبي  الحاوي للفتاوِي

ـ/ ۲۴9السُيوطي) ـ بيروت،الطبعة األو9۱۱ه  .هـ۱۴۸۵لىهـ(،ت:خالد طرطوسي،دارالاتاب العربي 

 -   بابن أبي الدنيا حسن الظن بااهلل: للحافظ أبي بار عبد اهلل بن محمد القرشي المعروف

هـ .۱۴۰۲هـ(،ت:مخلص محمد،دار طيبة ـ الرياض،الطبعة األولى۸۲۰هـ/۸۰۲)

 -  (ـ/۴۵۱حصن الحصين: للحافظ أبي الخير محمد بن محمد الدمشقي المقري الجزري  هـ(،۲۴۴ه

هـ .۱۴۸9ت:عبدالرؤف الامايى،ماتبة غراس ـ الاويت،الطبعة األولى

 -   هـ(،ت:أحمد بن محمد الغالييني الحنفي،  ۲۴9األمير الحاج)حلبة المجلي: للعالمة ابن

 هـ .۱۴۴۵دار الاتب العلمية ـ بيروت،الطبعة األولى

 -  (دار الفار ـ ۴۴۰هـ/۴۴۵حلية األولياء: للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد اهلل األصبهاني،)هـ

 هـ .۱۴۱۵بيروت،الطبعة

 -  هـ(،دارالاتب ۴۴۰هـ/۴۴۵بد اهلل األصبهاني)حلية األولياء: للحافظ أبي نعيم أحمد بن ع

 هـ .۱۴۰9العلميةـ بيروت،الطبعة األولى

 -   الدميري حياة الحيوان الابرى: للعالمة كمال الدين محمد بن موسى بن عيسى بن علي

ـ بيروت،الطبعة الثانية ۲۰۲) هـ .۱۴۸۴هـ(،ت:أحمد حسن بسج،دار الاتب العلمية 

 -   :هـ(،المطبعة الخيرية،۱۴۰۱النازلي) إبراهيم بن علي بن محمد حقي للعالمةخزينة األسرار 

هـ .۱۴۰9الطبعة

 -  الخصائص الابرى: للحافظ جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بار بن سابق الدين الخضيري 

هـ .۱۴۴۲هـ(،دار الاتب العلميةـ بيروت،الطبعة الخامسة9۱۱هـ/۲۴9السيوطي)

 -  هـ(، الروضة ۴۵۲هـ/۴۲۴مامين: للحافظ أبي بار أحمد بن الحسين البيهقي)الخالفيات بين اإل

هـ .۱۴۴۵للنشر والتوزيع ـ القاهرة،الطبعة األولى

 -  هـ(،۱۸۴۱كر الخوبوي الرومي الحنفي)ادرةالناصحين: للعالمة عثمان بن حسن بن أحمد الش 

 فيضي كتب خانه ـ كوئته .
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 -    شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقالني الدراية: للحافظ أبي الفض

 المعرفة ـ بيروت . هـ(،ت:عبداهلل هاشم اليماني،دار ۲۵۸هـ/۴۴۴)

 -   ،الدر الثمين والمورد المعين: للعالمة محمد بن أحمد ميارة المالاي،ت:عبداهلل المنشاوي

هـ .۱۴۸9دار الحديث ـ القاهرة،الطبعة

 -  هـ(،مير محمد كتب خانة ـ كراتشي ـ باكستان . ۲۲۵مال خسرو) درر الحاام: للعالمة

 -  (ت:عبد ۱۰۲۲الدر المختار: للعالمة عالء الدين محمد بن علي بن محمد الحصافي،)هـ

 هـ .۱۴۸۴المنعم خلي  إبراهيم،دار الاتب العلمية ـ بيروت،الطبعة األولى

 -  :عبد الرحمن بن أبي بار بن سابق للحافظ جالل الدين  الدُرَرُ المُنْتثرة في األحاديث المُشْتَهَرَة

ت:محمد عبد القادر عطا،دار الاتب العلمية ـ هـ(،9۱۱هـ/ ۲۴9الدين الخضيري السُيوطي)

 .هـ۱۴۰۲لىاألوبيروت،الطبعة 

 -  :للعالمةجالل الدين عبد الرحمن بن أبي بار بن  الدُرَرُ المُنْتثرة في األحاديث المُشْتَهَرَة

 بن عبد المحسن التركي،هلل هـ(،ت:عبد ا9۱۱هـ/ ۲۴9الدين الخضيري السُيوطي)سابق 

 .هـ۱۴۸۴لىمركز هـجر ـ القاهرة،الطبعة األو

 -  الدر النظيم في خواص القرآن العظيم: للعالمة أبي محمد عبد اهلل بن أسعد اليمني اليافعي،الماتبة 

العالمية ـ مصر .

 -   هـ .۱۴۰۵الرحيم بن أحمد،المطبعة الميمنية ـ مصر،الطبعةدقائق األخبار: للعالمة عبد

 -  (ت:محمد رواس۴۴۰هـ/۴۴۵دالئ  النبوة: للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد اهلل األصبهاني،)هـ 

 هـ .۱۴۰۵قلعه جي،دار النفائس ـ بيروت،الطبعة الثانية

 -  ـ/۴۵۰غفري النسفي)دالئ  النبوة: للحافظ أبي العباس جعفر بن محمد بن المعتز المست  هـ(،۴۴۸ه

 هـ .۱۴۴۱ت:محمد بن فارس السلوم,دار النوادر ـ بيروت,الطبعة األولى

 -  :المعطي ت:الدكتور عبد،هـ(۴۵۲هـ/ ۴۲۴لإلمام أبي بار أحمد بن الحسين البيهقي) دالئ  النبوة 

 .هـ۱۴۰۲ لىاألو قلعجي،دارالاتب العلمية ـ بيروت،الطبعة

 -   :هـ ۴۵۴للحافظ قوام السنة أبي القاسم إسماعي  بن محمد بن الفض  األصبهاني)دالئ  النبوة

ـ الرياض،الطبعة األولى۵۴۵/ ـ .۱۴۰9هـ(،ت:محمد بن محمد الحداد،دار طيبة  ه

 -  (ت:إبراهيم صالح،دار  البشائرـ  ۸۲۴الديباج: للحافظ أبي القاسم إسحاق بن إبراهيم الختلي،)هـ

ء .۱99۴بيروت،الطبعة األولى
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 -  شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قايَمَاز الذهبي هلل ديوان الضعفاء: لإلمام أبي عبد ا

ـ ماة،الطبعة۴۴۲هـ/۵۴۴) ـ .۱۴۲۴(،ت:حماد بن محمد األنصاري،ماتبة النهضة الحديثة  ه

 -  (ت:محمد حجي،دار الغرب ۵۲۸الذخيرة: للعالمة شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي،)هـ

ـ بيروت،الطبعة األولى  ء .۱99۴اإلسالمي 

 -  المعروف بابن القيسراني  ذخيرة الحفاظ: لإلمام أبي الفض  محمد بن طاهر بن علي المقدسي

 . هـ۱۴۱۵لىـ الرياض،الطبعة األو هـ(،ت: عبدالرحمن الفريوائي،دارالسلف۵۰۴هـ/۴۴۲)

 -   هـ(،ت:مسعد عبد الحميد محمد ۴۵9األصبهاني)ذكر األقران: للحافظ أبي الشيخ عبد اهلل بن محمد

ـ بيروت،الطبعة  األولى ـ .۱۴۱۴السعدني،دار  الاتب العلمية  ه

 -  ( ـ/۸۰۲ذم المالهي: للحافظ أبي بار عبد اهلل بن محمد القرشي المعروف بابن أبي الدنيا  هـ(،۸۲۰ه

هـ .۱۴۱۵ت:عمرو عبد المنعم سليم،ماتبة ابن تيمية ـ القاهرة،الطبعة األولى

 -  شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قايَمَاز هلل ذي  ديوان الضعفاء: للحافظ أبي عبد ا

ـ الماة المارمة .۴۴۲هـ/۵۴۴الذهبي)  هـ(،ت:حماد بن محمد األنصاري،ماتبة النهضة الحديثة 

 -    للعالمةجالل الدين عبد الرحمن بن أبي بار بن سابق الدين الخضيري المصنوعة:الآللئ ذي 

ـ بيروت،الطبعة األو9۱۱هـ/۲۴9السُيوطي)  .هـ۱۴۴۸لىهـ(،ت:زياد نقشبندي،دار ابن حزم 

 -    المصنوعة: للحافظ جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بار بن سابق الدين الخضيريالآللئ ذَي 

 .هـ۱۴۰۴،الطبعةهورباألثرية ـ شيخو  هـ(،الماتبة9۱۱هـ/۲۴9السُيوطي )

 -  :هـ۴۸۵بن الحسين العراقي) للحافظ أبي الفض  زين الدين عبد الرحيم ذي  ميزان االعتدال/ 

ـ بيروت،الطبعة األو هـ(،ت:عبد۲۰۵  .هـ۱۴۰۵ لىالقيوم عبد رب النبي،إحياء التراث اإلسالمي 

 -  شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قايَمَاز هلل ذي  ميزان االعتدال: للحافظ أبي عبد ا

ـ بيروت،الطبعة األولى هـ(،ت:أبو رضا الرفاعي،دار۴۴۲هـ/۵۴۴الذهبي) ـ .۱۴۱۵الاتب العلمية  ه

 -  (ت:عبد األمير ۵۴۲هـ/۴۵۴ربيع األبرار: للعالمة أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري،)مهنا،هـ 

هـ .۱۴۱۸مؤسسة العلمي ـ بيروت،الطبعة األولى

 -  ـ بيروت،الطبعة  ء .۸۰۱۰الرحمة في الطب والحامة: ينسب الى اإلمام السيوطي،دار الاتب العلمية 

 -  َدحين،هلل ا ت:عبد،هـ(۴۸۴هـ/۵۵۱لإلمام تقي الدين أحمد بن تيمية الحرّاني) ي:رِاْالرد علي الب 

ـ الرياض،الطبعة  دار  .هـ۱۴۱۴لىاألوالوطن 
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 -   :لإلمام محمد أمين بن عمر بن عبد ردُّ المُحْتَارعلي الدُرّ المُخْتَار يعرف بحا شية ابن عابدين

ـ / ۱۱9۲العزيز عابدين الدِمَشْقِي)  .هـ۱۴۸۴دارعالم الاتب ـ الرياض،الطبعة هـ(،۱۸۵۸ه

 -  ـ(،ت:عبد الحليم محمود ۴۵۵عبد الاريم بن هوازن القشيري) الرسالة القشيرية: للعالمة أبي القاسم ه

ـ القاهرة . ومحمود  بن الشريف،الماتبة  التوقيفية 

 -   الرسالة المغنية في الساوت ولزوم البيوت: للعالمة أبو علي حسن بن أحمد بن عبد اهلل الحنبلي

ـ ۴۴۱) ـ .۱۴۰9الرياض،الطبعة  األولىهـ(،ت:عبد اهلل بن يوسف الجديع،دار العاصمة  ه

 -  (ت:أحمد هادي 9۲۰رسائ  البركوي: للعالمة محمد بن بير علي بن إساندر الرومي البركوي،)هـ

ـ بيروت،الطبعة األولى ء .۸۰۱۱القصار،دار الاتب العلمية 

 -  (مترجم:محمد فاروق القادري،تصوف فاؤنديشنـ  ۱۱۴۴رسائ : للشاه ولي اهلل الدهلوي،)الهورهـ 

 هـ .۱۴۸۰ـ باكستان،الطبعة

 -  (۵۸۰هـ/۵۴۱الرقة والبااء: للحافظ موفق الدين عبد اهلل بن أحمد بن قدامة المقدسي ،)هـ

هـ .۱۴۱۵ت:محمد خير رمضان يوسف،دار القلم ـ دمشق،الطبعة األولى

 -  لدين السيدروح المعاني في تفسير قرآن العظيم والسبع المثاني: للعالمة أبي الفض  شهاب ا 

ـ  هـ(،ت:علي عبد الباري عطية،دار الاتب العلمية۱۸۴۰هـ/۱۸۱۴محمود اآللوسي البغدادي)

هـ .۱۴۱۵بيروت،الطبعة األولى

 -  أبي الفض  شهاب الدين السيد للعالمة  ن العظيم و السبع المثاني:آفي تفسير قر روح المعاني

 . ـ بيروت التراث العربيإحياء هـ(،۱۸۴۰هـ/ ۱۸۱۴لوسي البغدادي )محمود اآل

 -  (۴۵۲روض الرياحين في حاايات الصالحين: لإلمام عفيف الدين عبد اهلل بن أسعد اليافعي ،)ـ ه

ت:محمد عزت،الماتبة  التوقيفية .

 -  (ت:إحسان عباس،ماتبة لبنان .۴۸۴الروض المعطار: للمؤرخ محمد بن عبد  المنعم الحميري،)هـ 

 -   :هـ(، ۴۵۴هـ/۸۴۰لإلمام محمد بن حبان بن أحمد بن أبي حاتم البُسْتِي)بعدروضةالعقالء

ت:محمد محيي الدين عبد الحميد،دار الاتب العلميةـ بيروت.

 -  روضة المحبين: للعالمة محمد بن أبي بار بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قَيِّم الجوزية 

ـ بيروت،الطبعة الثانيةهـ(،ت:أحمد شمس الدين،دار الاتب ۴۵۱هـ/۵9۱) ـ .۱۴۸۴العلمية   ه

 -  : بن أيوب بن سعد شمس الدين للحافظ محمد بن أبي بار  زاد المَعَاد في هَدْيِ خير العباد

 سَّسَة الرسالةؤط،مؤط وعبدالقادر األرنوؤهـ(،ت: شعيب األرنو۴۵۱هـ/۵9۱ابن قَيِّم الجوزية)

 .هـ۱۴۱۵ـ بيروت،الطبعة السابعة وعشرون
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 -   الزواجر عن اقتراف الابائر: للعالمة أبي العباس شهاب الدين أحمد بن محمد بن علي بن

هـ .۱۴۵۵هـ(،مطبعة حجازي ـ القاهرة،الطبعة9۴۴هـ/9۰9حجر الهيتمي)

 -  (ت:حبيب الرحمن األعظمي،مؤسسة الرسالةـ۱۲۱الزهد: لإلمام عبد اهلل بن المبارك،)بيروت .  هـ 

 -  ـ/۱۵۴عبد اهلل أحمد بن محمد بن حنب  الشيباني) الزهد: لإلمام أبي هـ(،ت:محمد عبد السالم ۸۴۱ه

ـ بيروت،الطبعة  األولى ـ .۱۴۸۰شاهين،دار الاتب العلمية  ه

 -  (ـ/۸۰۸الزهد: لإلمام أبي داود سليمان بن األشعث األزدي السجستاني هـ(،ت:أبو تميم ياسر بن ۸۴۵ه

ـ القاهر ـ .۱۴۱۴ة،الطبعة األولىإبراهيم بن محمد،دار  المشااة  ه

 -   الزيادات على الموضوعات: للحافظ جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بار بن سابق الدين الخضيري

ـ/۲۴9السيوطي) ـ الرياض،الطبعة األولى9۱۱ه ـ .۱۴۴۱هـ(،ت:رامز خالد حاج حسن،ماتبة المعارف  ه

 -  :هـ(،دار الاتب العلمية ـ 9۴۸)الشاميللعالمة محمد بن يوسف الصالحي   سب  الهدي والرشاد

 .هـ۱۴۱۴بيروت،الطبعة

 -  (ـ/۴۸9سفر السعادة: للعالمة أبو طاهر مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي هـ(  ۲۱۴أو ۲۱۵ه

ـ مصر، الطبعة األولى ـ .۱۴۱۴ت: احمدعبدالاريم السايح و عمر يوسف حمزه، مركز الاتاب   ه

 -  عبد الرحمن محمد ناصر  يأب: للشيخ والموضوعة وأثرها السيئ في األمة سلسلة األحاديث الضعيفة

ـ/۱۴۴۴الدين  األلباني)  . الرياض ـ دار المعارف،هـ(۱۴۸۰ه

 -  (ـ/۸۰9سنن ابن ماجه: لإلمام أبي عبد اهلل محمد بن يزيد القزويني المعروف بابن ماجه هـ(، ۸۴۴ه

ـ حلب .ت:محمد فؤاد عبد الباقي,دار إحياء الاتب العرب ية 

 -  (ـ/۸۰۸سنن أبي داود: لإلمام أبي داود سليمان بن األشعث األزدي السجستاني هـ(، ت:شعيب ۸۴۵ه

ـ دمشق،الطبعة األولى ـ .۱۴۴۰األرنؤوط،دارالرسالة العالمية   ه

 -    عيسى محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك السلمى الترمذى  يأبسنن الترمذي: لإلمام

ـ/۸۰9)الضرير ـ  القاهرة،الطبعة الثانية  مصطفي هـ(،ت:إبراهيم عطوه عوض، مطبعة۸۴9ه البابي

 هـ. .۱۴9۲

 -    عيسى محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك السلمى الترمذى  يأبسنن الترمذي: لإلمام

ـ/۸۰9)الضرير ـ بيروت،الطبعة ۸۴9ه ـ .۱۴۸۸األولىهـ(،ت:بشار عواد معروف،دار الغرب اإلسالمي   ه

 -  (ـ/۴۰۵سنن الدار قطني: لإلمام أبي الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي الدارقطني هـ(، ۴۲۵ه

ـ بيروت،الطبعة األولى ـ .۱۴۸۴ت:شعيب األرنؤوط،مؤسسة الرسالة ه
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 -   سنن الدارمي: لإلمام أبي محمد عبد اهلل بن عبد الرحمن بن الفض  السمرقندي التيمي الدارمي

ـ الرياض، الطبعة األولى۸۵۵هـ/۱۲۱) ـ . ۱۴۸۱هـ(،ت:حسين سليم أسد الداراني،دار المغني  ه

 -  (ـ/ ۴۲۴السنن الابرى للبيهقي:  للحافظ أبي بار أحمد بن الحسين البيهقي هـ(،ت:محمد عبد ۴۵۲ه

ـ بيروت،الطبعة الثانية ـ .۱۴۸۴القادر عطا،دار الاتب العلمية  ه

 -  ـ/۴۴۱فتن: للحافظ أبي عمرو عثمان بن سعيد بن عثمان األموي الداني)السنن الواردة في ال هـ(، ۴۴۴ه

ـ الرياض . ت:رضاء اهلل بن محمد إدريس المباركفوري،دار العاصمة 

 -  سؤاالت ابن الجنيد ألبي زكريا يحيى بن معين: للحافظ أبي إسحاق إبراهيم بن عبد اهلل بن الجنيد

ـ المدينة المنورة،الطبعة األولىالختلي،ت:أحمد محمد نور سيف،ما ـ .۱۴۰۲تبة الدار  ه

 -   سؤاالت أبي عبيد اآلجري ألبي داود السجستاني: للعالمة أبي عبيد محمد بن علي بن عثمان اآلجري

ـ المدينة المنورة،الطبعة .۱۴99البصري،ت:محمد علي قاسم العمري،المجلس العلمي 

 -   السجستاني: للعالمة أبي عبيد محمد بن علي بن عثمان اآلجري سؤاالت أبي عبيد اآلجري ألبي داود

ـ بيروت،الطبعة األولى ـ .۱۴۱۲البصري،ت:عبد العليم عبد العظيم البستوي،مؤسسة الريان   ه

 - (ت:أبو عمر محمد ۸9۸سؤاالت البرذعي: للحافظ أبي عثمان سعيد بن عمرو بن عمار البرذعي،)هـ

ـ القاهرة،الطبعة األولىبن علي األزهري،الفاروق الحديثي ـ .۱۴۴۰ة  ه

 -  (ـ/۴۴۵سؤاالت البرقاني للدارقطني: للحافظ أبي بار أحمد بن محمد الخوارزمي البرقاني (، ۴۸۵ه

ـ باكستان،الطبعة األولى ـ الهور  ـ .۱۴۰۴ت:عبد الرحيم محمد أحمد القشقري،كتب خانه جميلي  ه

 -  ـ/۴۸۵محمد بن الحسين السلمي الصوفي) سؤاالت السلمي للدارقطني: ألبي عبد الرحمن (، ۴۱۸ه

ت:سعد بن عبداهلل الحميد وخالد بن عبدالرحمن الجريسى،ماتبة الملك فهد الوطنيةـ  الرياض، 

ـ .۱۴۸۴الطبعة األولى ه

 -  (ت:موفق ۸9۴سؤاالت ابن أبي شيبة لعلي بن المديني: ألبي جعفر محمد بن عثمان بن أبي شيبة،)ـ ه

ـ الرياض،الطبعة األولىبن عبد اهلل,مات ـ .۱۴۰۴بة المعارف   ه

 -  ( ـ/ ۴۸۱سؤاالت مسعود بن علي: للحافظ أبي عبد اهلل محمد بن عبد اهلل الحاكم النيسابوري ه

ـ .۱۴۰۲،الطبعة األولى بيروتـ الغرب اإلسالمي  دار،موفق بن عبد اهلل بن عبد القادر هـ(،ت:۴۰۵  ه

 -  شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قايَمَاز هلل عبد ا سير أعالم النبالء: للحافظ أبي

هـ .۱۴۰۵(،ت:شعيب األرنؤوط،مؤسسة الرسالة ـ بيروت،الطبعةالثالثة۴۴۲هـ /۵۴۴الذهبي)

 -  (ـ/۴۰۰السيرةالنبوية: للحافظ أبي الفداء إسماعي  بن كثير الدمشقي  هـ(،ت:مصطفى عبد الواحد،۴۴۴ه

.  هـ۱۴9۵دار المعرفة ـ بيروت،الطبعة
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 -  (هـ۴۵۴سير سلف الصالحين: للحافظ قوام السنة أبي القاسم إسماعي  بن محمد بن الفض  األصبهاني 

ـ الرياض، الطبعة األولى۵۴۵/ ـ .۱۴۸۰هـ(،ت:كرم بن حلمي بن فرحات بن أحمد،دار الراية  ه

 -  (۱۰۴۱هـ/9۵۸شرح األربعين النووية: للعالمة محمد عبد الرؤف بن تاج العارفين المناوي،)هـ 

ت:محمد عبد الاريم حسن اإلسحاقي،الجامعة اإلسالمية ـ المدينة المنورة .

 -  (دار ۴۵۵شرح أسماء اهلل الحسنى: للعالمة أبي القاسم عبد الاريم بن هوازن القشيري،)هـ

هـ .۱۴۰۵آزال ـ بيروت،الطبعة األولى

 -   القاسم هبة اهلل بن الحسن بن منصور الرازيشرح أصول اعتقاد أه  السنةوالحماعة: للحافظ أبي 

هـ(،ت:أحمد بن سعدبن حمدان الغامدي،دارطيبة .۴۱۲الطبري الاللاائي)

 -  (نور محمد كتب ۱۸99شرح الخَرْبُوتِي: للعالمة عمر بن أحمد آفندي الحنفي الخَرْبُوْتي،)هـ

خانه ـ كراتشي باكستان .

 -  هـ(،۱۱۸۸أبي عبد اهلل محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني ) شرح الزرقاني على الموطا: للعالمة 

 طبع بالمطبع الخيرية.

 -  شرح الزرقاني على المواهب اللدنية: للعالمة أبي عبد اهلل محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني 

ـ بيروت،الطبعة األولى ۱۱۸۸) ـ .ه۱۴۱۴هـ(،ت:محمد عبد العزيز الخالدي،دار الاتب العلمية

 -  (۴۴شرح سنن أبي داود: للعالمة شهاب الدين أحمد بن حسين المعروف بابن رسالن ،)هـ

ـ الفيوم،الطبعة األولى ـ .۱۴۴۴ت:ياسر كمال و أحمد سليمان،دار الفالح   ه

 -  :دار القنوي، هـ(،ت:الحاج أحمد طاهر۱۰۱۴علي بن سلطان الهروي القاري) للمال شرح الشفاء 

 .هـ۱۴۱9لىبيروت،الطبعة األو الاتب العلمية ـ

 -  (۱۰۱۴شرح الشِّفاء: للمالّ علي بن سلطان الهَرَوِي القاري،)محمد الخليلي،دارهلل ا ت:عبدهـ 

 .الاتب العلمية ـ بيروت

 -  ـ(،۴۴9: لإلمام أبي الحسن علي بن خلف بن بطال الباري القرطبي)البن بطال شرح صحيح البخارى  ه

 . الرياضـ  الرشدماتبة ،أبو تميم ياسرت:

 -   شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور: للحافظ جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بار بن سابق

ـ/۲۴9الدين الخضيري السيوطي) ـ القاهرة .9۱۱ه  هـ(،مطبعة المدني 

 -  :ـ/۴۱۴)مانيرْشمس الدين محمد بن يوسف بن علي بن سعيد الاِلإلمام  شرح الارماني ـ(, ۴۲۵ه ه

ـ بيروت،الطعبة  ء .۸۰۱۰ت:محمد عثمان،دار الاتب العلمية 



 4۲۵  مجنپ( )ہصح

 -  (ـ/۸9۴شرح مذاهب أه  السنة: لإلمام أبي حفص عمر بن أحمد ابن شاهين  هـ(،ت:عادل بن۴۲۵ه

ـ .۱۴۱۵محمد،مؤسسة قرطبة،الطبعة األولى ه

 -   هـ(،عالم الاتبـ  ۱۰۵۱البهوتي)شرح منتهي اإلرادات: للعالمة أبي السعادات منصور بن يونس

ـ .۱۴۱۴األولى بيروت،الطبعة ه

 -  . ـ مصر شرح المولد النبوي: للعالمة جعفر البرزنجي،المطبعة الميمنية 

 -  (ت:محمد السعيد بن۴۵۲هـ/ ۴۲۴شعب اإليمان: للحافظ أبي بار أحمد بن الحسين البيهقي،)هـ 

 . هـ۱۴۸۱األولى بيروت،الطبعةالاتب العلميةـ   دار،بسيوني زغلول

 -  :ـ/۴۲۴للحافظ أبي بار أحمد بن الحسين البيهقي)  شُعَبُ اإليمان ـ(،ت:مختار أحمد الندوي،۴۵۲ه  ه

 .هـ۱۴۸۴لىماتبة الرشد ـ الرياض،الطبعة األو

 -   السبايشفاء السقام في زيارة خير األنام: للحافظ تقي الدين علي بن عبد الاافي بن علي بن تمام 

ـ بيروت،الطبعة األولى۴۵۵هـ/۵۲۴) ـ .۱۴۸9هـ(،ت:حسين محمد علي شاري،دار الاتب العلمية  ه

 -  (ـ/ ۱۴۱۵شمائ  ترمذي مع اردو شرح خصائ  نبوي: للحافظ محمد زكريا المهاجر المدني ه

ـ كراتشي،الطبعة۱۴۰۸ ـ . ۱۴۱۱هـ(،دار اإلشاعت   ه

 -   ـ إستنبول .۲9۲بن أحمد الجامي)شواهد النبوة: للعالمة عبد الرحمن  هـ(،ماتبة الحقيقة 

 -   ـ/۴۰۵شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادي الحنبلي)الصارم المناي: لإلمام ـ(۴۴۴ه ،دار ه

ـ بيروت،الطبعة األولى ـ . ۱۴۰۵الاتب العلمية  ه

 -   ـ/۴۰۵شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادي الحنبلي)الصارم المناي: لإلمام ،ت:أبو هـ(۴۴۴ه

ـ بيروت،الطبعة الثانية ـ .۱۴۸۴عبد الرحمن السلفي عقي  بن محمد بن زيد المقطري،مؤسسة الريان   ه

 -   صب الخمول: للعالمة جمال الدين يوسف بن حسن بن أحمد الدمشقي المعروف بابن المبرد

ـ لبنان،الطبعةاألولى9۰9) ـ ۱۴۴۸هـ(،ت:نور الدين طالب،دار النوادر  .ه

 -  ـ/۸۴۰صحيح ابن حبان: لإلمام محمد بن حبان بن أحمد بن أبي حاتم البُسْتِي)بعد هـ(،ت: ۴۵۴ه

ـ بيروت،الطبعة األولى ـ .۱۴۱۸شعيب األرنؤوط،مؤسسة الرسالة  ه

 -  (ـ/۸۸۴صحيح ابن خزيمة: لإلمام أبي بار محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي النيسابوري ـ(،۴۱۱ه  ه

ـ  بيروت،الطبعة ـ  . ۱۴۰۰ت: محمد مصطفى األعظمي،الماتب اإلسالمي  ه

 -   يالبخار يمحمد بن إسماعي  بن إبراهيم بن المغيرة الجعفالصحيح للبخاري: لإلمام أبي عبد اهلل 

ـ بيروت،الطبعة األولى۸۵۵هـ/۱9۴) ـ .۱۴۸۸هـ(،ت:محمد زهير بن ناصر الناصر،دار طوق النجاة   ه
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 -   يالبخار يمحمد بن إسماعي  بن إبراهيم بن المغيرة الجعفالصحيح للبخاري: لإلمام أبي عبد اهلل 

ـ كراتشي .۸۵۵هـ/۱9۴)  هـ(،قديمي كتب خانه 

 -  (ـ/۸۰۵الصحيح لمسلم: لإلمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري ـ(،ت: ۸۵۱ه ه

ـ .۱۴۱۸بيروت،الطبعة األولى محمد فواد عبد الباقي،دار الاتب العلميةـ   ه

 -  ( ـ  ۵۰۲صفة الصفوة: للحافظ جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد ابن الجوزي ه

 هـ .۱۴۴۰القاهرة،الطبعة ـ هـ(،ت:أحمد بن علي،دار الحديث۵9۴/

 -  :هـ/۸۰۲) بن عبيد ابن أبي الدنيابن محمد هلل للحافظ أبي بارعبد ا الصمت وآداب اللسان 

 .هـ۱۴۱۰لىالعربي ـ بيروت،الطبعة األو الاتاب هـ(،ت:أبو إسحاق الحويني، دار۸۲۱

 -  هـ/9۰9للعالمةأبي العباس أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهَيْتَمِي) ق المحرقة:عالصوا 

 .ء۱99۴لىهـ(،مؤسسة الرسالة ـ بيروت،الطبعة األو9۴۴

 -  هـ/9۰9أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهَيْتَمِي) للعالمةأبي العباس ق المحرقة:عالصوا 

 هـ .۱۴۱۴ت:عبد الرحمن بن عبد اهلل التركي،دار الوطن ـ الرياض،الطبعة األولىهـ(،9۴۴

 -  ـ ۱9۴محمد بن إسماعي  بن إبراهيم الجُعْفِي البخاري)هلل الضعفاء الصغير: لإلمام أبي عبد ا ه

 هـ .۱۴۰۵ةـ بيروت،الطبعةاألولىهـ(،ت:محمود إبراهيم زايد،دار المعرف۸۵۵/

 -  لإلمام عبيد اهلل بن عبد الاريم بنأبي زرعة الرازي على سؤاالت البرذعي الضعفاءوأجوبة : 

ـ/۱9۴يزيد بن فروخ المعروف بانيته أبو زرعة)  ـ سعدي الها شمي,الجامعة اإلسالمية ت:هـ(،۸۵۴ه

 . هـ۱۴۰۸الطبعة األولى،المدينة المنورة

 -  والمتروكون: لإلمام أبي الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي الدار قطني الشافعي الضعفاء 

هـ .۱۴۰۴هـ(،ت:موفق بن عبد اهلل،ماتبة المعارف ـ الرياض،الطبعة األولى۴۲۵هـ/۴۰۵)

 -  :لإلمام الحافظ أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب  الخراساني النسائي الضعفاء والمتروكين 

 هـ .۱۴۰۵ت:محمد إبراهيم زايد،دار المعرفة ـ بيروت،الطبعة األولىهـ(،۴۰۴هـ/۸۱۵)

 -  :هـ۸۱۵لإلمام الحافظ أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب  الخراساني النسائي) الضعفاء والمتروكين 

ـ بيروت،الطبعة األوؤهـ(،ت:كمال يوسف الحوت،م۴۰۴/  .هـ۱۴۰۵لىسسة الاتب الثقافية 

 -  :للحافظ جمال الدين أبي الفَرَج عبد الرحمن بن علي بن محمد ابن الجوزي الضعفاء والمتروكين 

ـ بيروت،الطبعةهلل هـ(،ت:أبو الفداء عبد ا۵9۴هـ/۵۰۲)  .هـ۱۴۰۵ لىاألو القاضي،دار الاتب العلمية 
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 -  :هـ(،۴۸۸للحافظ أبي جعفر محمد بن عمرو بن موسي بن حماد العُقَيلي الماي) الضعفاء الابير 

 . هـ۱۴۰۴لىت:عبدالمعطي أمين قلعجي،دار الاتب العلمية ـ بيروت،الطبعة األو

 -  طبقات الشافعية الابري: للحافظ تاج الدين أبي نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الاافي السُباي 

 لىعبد القادر أحمد عطا،دار الاتب العلميةـ  بيروت،الطبعة األومصطفى هـ(،ت:۴۴۱هـ/۴۸۴)

 .هـ۱۴۸۰

 -   طبقات الشافعية الابري: للحافظ تاج الدين أبي نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الاافي

ـ/۴۸۴السُباي)  محمود محمد الطناحي،عبد الفتاح محمد الحلو،هجر للطباعة والنشر،هـ(،ت:۴۴۱ه

 هـ .۱۴۱۴الطبعة الثانية

 -   هـ(،ت:أكرم البوشي ۴۴۴الدمشقي)طبقات علماء الحديث: للحافظ أحمد بن عبد الهادي

 هـ .۱۴۱۴وإبراهيم الزيبق،مؤسسة الرسالةـ بيروت،الطبعة الثانية

 -  (ـ/۱۵۲الطبقات الابرى: للحافظ أبي عبد اهلل محمد بن سعد القرشي البصري  هـ(، ت:محمد۸۴۰ه

هـ .۱۴۱۲عبد القادر عطا،دار الاتب العلمية ـ بيروت،الطبعة الثانية

 -  هـ(، دار۸۴۰هـ/۱۵۲ابرى: للحافظ أبي عبد اهلل محمد بن سعد القرشي البصري)الطبقات ال 

صادر ـ بيروت .

 -  (ت: ۴۵9طبقات المحدثين بأصبهان: للحافظ أبي الشيخ عبد اهلل بن محمد األصبهاني،)هـ

هـ .۱۴۱۸عبد الغفور عبد الحق حسين البلوشي،مؤسسة الرسالة ـ بيروت،الطبعة األولى

 -  تثريب في شرح التقريب: للحافظ ولي الدين أبي زرعة العراقي بن أبي الفض  زين طرح ال

هـ(،دار إحياء التراث العربي ـ بيروت .۲۸۵هـ/۴۵۸الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي)

 -  (ـ مصر،الطبعة األولى ۴۵۵طوق الحمامة: لإلمام ابن حزم األندلسي ء .۸۰۱۵هـ(،مؤسسة هنداوي 

 -  (ت: دسمان۵۴۵الطيوريات: للحافظ أبي طاهر أحمد بن محمد بن أحمد األصبهاني السلفي،)هـ 

 هـ .۱۴۸۵يحيي معالي،أضواء السلفـ ـ الرياض،الطبعة األولى

 -  (مخطوط .۵۴۵الطيوريات: للحافظ أبي طاهر أحمد بن محمد بن أحمد األصبهاني السلفي،)هـ

 -  هـ۴۴۴أبي الفض  أحمد بن علي بن حجر العسقالني) العجاب في بيان األسباب: للحافظ /

 هـ .۱۴۱۲هـ(،ت:عبد الحايم محمد األنيس،دار ابن الجوزي ـ الرياض،الطبعة األولى۲۵۸

 -  العجالة في أحاديث المسلسلة: للعالمة أبي الفيض محمد ياسين بن محمد عيسى الفاداني الماي 

هـ .۱۴۰۵ةهـ(،دار البصائر ـ دمشق،الطبعة الثاني۱۴۱۱)
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 -  ت:محمود شاكر،دار إحياء هـ(،۱۴۵۸هـ/۱۸9۸)العرف الشذي: للعالمة أنور الشاه الاشميري

ـ بيروت،  هـ .۱۴۸۵الطبعة األولىالتراث العربي 

 -  عصيدة الشهدة المعروف بشرح الخربوتي: للعالمة عمر بن أحمد آفندي الحنفي الخَرْبُوْتي 

هـ .۱۴۴۴هـ(،ماتبة المدينة ـ كراتشي،الطبعة األولى۱۸99)

 -  عل  الترمذي الابير: لإلمام  أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك السلمي 

 هـ(،ت:السيدصبيحي السامرائي وغيره،عالم الاتبـ  بيروت،۸۴9هـ/۸۰9الترمذي الضرير)

هـ .۱۴۰9الطبعة األولى

 -  هـ/۸۴۰لإلمام عبد الرحمن بن محمد أبي حاتم الرازي) يث البن أبي حاتم:عل  الحد 

 .هـ۱۴۸۴لىهـ(،ت:خالد بن عبدالرحمن،ماتبة الملك الفهد ـ الرياض،الطبعة األو۴۸۴

 -  :هـ/ ۸۴۰) لإلمام عبد الرحمن بن محمد أبي حاتم الرازي عل  الحديث البن أبي حاتم

ماتبة الملك وخالد بن عبد الرحمن الجُريسي، عبد الحميدهلل هـ(،ت:سعد بن عبد ا۴۸۴

 . هـ۱۴۸۴الفهد ـ الرياض،الطبعة

 -  :هـ ۵۰9للعالمة الحافظ أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجَوزِي القُرَشِي) العل  المتناهية/ 

 .هـ۱۴۰۴لىهـ(،ت:خلي  الميس،دارالاتب العلمية ـ بيروت،الطبعة األو۵9۴

 -  :هـ ۵۰9للعالمة الحافظ أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزِي القرشي) العل  المتناهية/ 

ـ باكستان،الطبعة األولىهـ(،۵9۴ ـ فيص  آباد  ـ .۱۴99ت:إرشاد الحق األثري،إدارة العلوم األثرية   ه

 -  :قُطْنِيلإلمام أبي الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي الدَارَ  العِلَ  الواردة في األحاديث النبوية 

ـ رياض،هللهـ(،ت:محفوظ الرحمن زين ا۴۲۵هـ/۴۰۵الشافعي)   .هـ۱۴۰۵الطبعة،دار طيبة 

 -  هـ(،۸۴۱هـ/۱۵۴أحمد بن محمد بن حنب  الشيباني)هلل العل  ومعرفة الرجال: لإلمام أبي عبد ا 

هـ .۱۴۸۸ت:وصي اهلل بن محمد عباس،دار الخاني ـ الرياض،الطبعة الثانية

 -  شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز هلل العلو للعلي الغفار: للحافظ أبي عبد ا

 (،ت:أبو محمد أشرف بن عبد المقصود،ماتبةأضواء السلف ـ الرياض،۴۴۲هـ/۵۴۴الذهبي)

هـ .۱۴۱۵الطبعة األولى

 -  (۱۰9۱عمدة التحقيق في بشائر آل الصديق: للعالمة إبراهيم بن عامر العبيدي المالاي ،)هـ

 مطبعة جمعية المعارف .

 -   عمدة الرعاية: للعالمة أبي الحسنات محمد عبد الحي بن محمد عبد الحليم اللانوي

 هـ(،ماتبة إمدادية ـ ملتان .۱۴۰۴هـ/۱۸۵۸)
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 -    هـ(،۲۵۵هـ/۴۵۸)محمود بن أحمد العيني الحنفي محمد يأب بدر الدينعمدة القاري: لإلمام 

 هـ .۱۴۴۱إحياء التراث العربي ـ  بيروت،الطبعة األولى ت:محمد أحمد الحالق،دار

 -    ـ/۴۵۸)محمود بن أحمد العيني الحنفي محمد يأب بدر الدينعمدة القاري: لإلمام  هـ(،دار الفار.۲۵۵ه

 -  ـ/۴۵۸)محمود بن أحمد العيني الحنفي محمد يأب بدر الدين عمدة القاري: لإلمام ت: هـ(،۲۵۵ه

 هـ .۱۴۸۱عبد اهلل محمود محمد عمر،دار الاتب العلمية ـ  بيروت،الطبعة األولى

 -   عم  اليوم والليلة: للحافظ أبي بار أحمد بن محمد بن إسحاق الدينوري المعروف بابن

هـ .۱۴۱۲هـ(،ت:عبد الرحمن كوثر،شركة دار أرقم ـ بيروت،الطبعة األولى۴۵۴السني )

 -  العربي  هـ(،دار الاتاب۸۴۵ون األخبار: للحافظ أبي محمد عبد اهلل بن مسلم بن قتيبة الدينوري)عي

ـ بيروت .

 -  ( هـ۴۵۱غاية النهاية في طبقات القراء: للحافظ أبي الخير محمد بن محمد الدمشقي المقري الجزري /

 هـ .۱۴۴۲القاهرة،الطبعة األولىهـ(،ت:أبو إبراهيم عمرو بن عبد اهلل،دار اللؤلؤة ـ ۲۴۴

 -  (۲۵۸هـ/۴۴۴الغرائب الملتقطة: للحافظ أبي الفض  أحمد بن علي بن حجر العسقالني ،)هـ 

ت:خسيري حسيني جمي ،جميعة دار البر ـ دبئي .

 -  (۲۵۸هـ/۴۴۴الغرائب الملتقطة: للحافظ أبي الفض  أحمد بن علي بن حجر العسقالني ،)هـ 

 ة .مخطوط من الشامل

 -  الغنية فهرست شيوخ القاضي عياض: للقاضي أبي الفض  عياض بن موسى بن عياض اليحصبي 

ـ/۴۴۵البستي) ـ بيروت،الطبعة األولى۵۴۴ه ـ .۱۴۰۸هـ(،ت:ماهر زهير الجرار،دار الغرب اإلسالمي   ه

 -   بن الغنيةلطالبي طريق الحق عز وج : للشيخ محيى الدين أبي محمد عبد القادر بن موسى

 هـ .۱۴۱۴هـ(،دار الاتب العلمية ـ بيروت,الطبعة األولى۵۵۱عبد اهلل الجيالني)

 -  (مخطوط . 9۵۵غنية المتملي: للعالنة إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحلبي،) هـ 

 -  (ت: نديم الواجدي، 9۵۵غنية المستملي: للعالمة إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحلبي،) هـ 

 كوئيته . كانسي,رود ـماتبة نعمانية 

 -   الفتاوى البزازية على هامش الفتاوى الهندية: للعالمة محمد بن محمد بن شهاب الاردي

 هـ .۱۴۱۰هـ(،المطبعة الابرى األميرية ـ مصر،الطبعة الثانية۲۸۴البزازي)

 -  (۴۲۵الفتاوى التاتارخانية: للعالمة فريد الدين عالم بن العالء الدهلوي الهندي،)ت:شبيرهـ 

 هـ .۱۴۴۱أحمد القاسمي،ماتبة زكريا ديوبند ـ هند،الطبعة
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 -  الفتاوى الحديثية: للعالمة أبي العباس شهاب الدين أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي 

 ـ بيروت . هـ(،دار المعرفة۰۴۴هـ/9۰9)

 -  هـ9۰9حجر الهَيْتَمِي)للعالمة أبي العباس أحمد بن محمد بن علي بن  :ىالفقهية الابر ىالفتاو 

 .بيروت هـ(،دار الفار ـ 9۴۴/

 -  الفتاوى الولوالجية: للعالمة أبي الفتح ظهير الدين عبد الرشيد بن أبي حنيفة الوَلْوَالِجِي )المتوفى 

ـ بيروت،الطبعة األولى۵۴۰بعد ـ .۱۴۸۴هـ(،ت:مقداد بن موسى فريوي،دار الاتب العلمية  ه

 -   :نزار  هـ(،ت:محمد نزار تميم وهيثم۱۰۱۴للمال علي بن سلطان الهروي القاري)فتح باب العناية

هـ .۱۴۱۲تميم,شركة دار األرقم ـ بيروت،الطبعة األولى

 -  (۲۵۸هـ/۴۴۴فتح الباري: للحافظ أبي الفض  أحمد بن علي بن حجر العسقالني ،)ت:محمدهـ 

 فؤاد عبد الباقي،الماتبة السلفية .

 -   :هـ(،إشراف: ۲۵۸هـ/۴۴۴للحافظ أبي الفض  أحمد بن علي بن حجر العسقالني)فتح الباري 

 .هـ۱۴۴9بن باز،دار المعرفة ـ بيروت،الطبعة هلل الشيخ عبد العزيز بن عبد ا

 -  (ـ/9۵۸الفتح السماوي: للعالمة محمد عبد الرؤف بن تاج العارفين المناوي  هـ(، ت:أحمد۱۰۴۱ه

هـ .۱۴۰9مجتبى السلفي،دار العاصمة ـ الرياض،الطبعة األولى

 -  (دار الالم الطيبـ  ۱۸۵۰هـ/۱۱۴۴فتح القدير: للعالمة محمد بن علي بن محمد الشوكاني،)هـ

ـ .۱۴۱9بيروت،الطبعة الثانية ه

 -  ـ/ 9۰9) الفتح المبين: للعالمة أبي العباس شهاب الدين أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي ه

ـ بيروت،الطبعة األولى9۴۴ ـ .۱۴۸۲هـ(،ت:أحمد جاسم محمد المحمد،دار المنهاج  ه

 -   الفتوحات الربانية على األذكار النواوية: للعالمة محمد علي بن محمد عالن الصديقي الشافعي

ـ بيروت .۱۰۵۴هـ/99۵) هـ(،دارإحياء التراث العربي 

 -  هـ(،۵۴۲هـ / ۵۵۰ار محمد بن علي بن محمد المعروف بابن العربي)الفتوحات الماية: للعالمة أبي ب 

ـ بيروت،الطبعة األولى ـ .۱۴۸۰ت:أحمد شمس الدين،دار الاتب العلمية  ه

 -  (هـ/ ۴۴۵الفردوس بمأثور الخطاب: للحافظ أبي شجاع شيرويه بن شهردار بن شيرويه الديلمي

ـ بيروت،الطبعة األولىالاتب  هـ(،ت:السعيد بن بسيوني زغلول،دار۵۰9 ـ .۱۴۰۵العلمية  ه

 -  الفصول في سيرة الرسول: للحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعي  بن عمر بن كثير القرشي  الدمشقي 

 هـ(،ت:محمد العيد الخطراوي ومحيي الدين مستو،مؤسسة علوم القرآنـ  بيروت،۴۴۴هـ/۴۰۰)

ـ .۱۴۰۴الطبعة الثالثة ه
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 -  :ـ/۴۲۴للحافظ أبي بار أحمد بن الحسين البيهقي) فضائ  األوقات  هـ(،ت:عدنان عبد الرحمن۴۵۲ه

ـ ماة المارمة،الطبعة األولى ـ .۱۴۱۰مجيد القيسي،ماتبة المنارة  ه

 -  (ـ/۴۴۵فضائ  الخلفاء األربعة: للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد اهلل األصبهاني  هـ(،ت:صالح بن۴۴۰ه

ـ الم دينة المنورة .محمد العقي ،دار البخاري 

 -  (ت:أبو ۴۴9هـ/۴۵۸فضائ  شهر رجب: للحافظ أبي محمد الحسن بن محمد الخالل،،)هـ

ـ بيروت،الطبعة األولى ـ .۱۴۱۵يوسف عبد الرحمن بن يوسف،دار ابن حزم  ه

 -  هـ(،ت: ۸۴۱هـ/۱۵۴أحمد بن محمد بن حنب  الشيباني)هلل فضائ  الصحابة: لإلمام أبي عبد ا

ـ ماة المارمة،الطبعة األولىوصي اهلل بن مح ـ .۱۴۰۴مد عباس،إحياء التراث اإلسالمي  ه

 -  (9۴۸الفض  المبين في الصبرعند فقد البنات والبنين: للعالمة محمد بن يوسف الصالحي الشامي،)ـ  ه

 مخطوط .

 - (ـ/۴۴۰الفوائد: للحافظ أبي القاسم تمام بن محمد الرازي البجلي  هـ(،ت:حمدي عبد المجيد۴۱۴ه

ـ الرياض،الطبعة األولى ـ .۱۴۱۸السلفي،ماتبة الرشد   ه

 - (ت:خالف۴۴۵الفوائد: للحافظ عبد الوهاب بن محمد بن إسحاق ابن منده العبدي األصبهاني،)هـ 

ـ .۱۴۸۴محمود عبد السميع،دار الاتب العلميةـ  بيروت،الطبعة األولى ه

 -  هـ(،۴۱۰عمر بن نصر بن محمد الشيباني البزاز) فوائد ابن نصر: للعالمة أبي القاسم عبد الرحمن بن 

ـ .۱۴۸۲األولى النصيحة،الطبعة ت:أبو عبد اهلل حمزة الجزائري،دار ه

 -  ( ۱۱۵۰الفوائد الجليلة في مسلسالت ابن عقيلة: للعالمة محمد بن أحمد بن سعيد الحنفي الماي،)هـ 

ـ .۱۴۸۱األولى بيروت،الطبعةـ  اإلسالمية البشائر ت:محمد رضا القهوجي،دار  ه

 -   بن محمد عبد الحليمالحي الفوائد البَهِيَّة في تراجم الحنفية: للعالمة أبي الحسنات محمد عبد 

 .هـ(،المطبع المصطفائي۱۴۰۴هـ/۱۸۵۸اللانوي)

 -  ـ/۱۱۴۴)الفوائد المجموعة: للعالمة محمد بن علي بن محمد الشَوْكَانِي هـ(،ت:رضوان ۱۸۵۰ه

 .هـ۱۴۱۵لىالباز ـ الرياض،الطبعة األو فىرضوان،ماتبة نزار مصطجامع 

 -  :للعالمة محمد بن علي بن محمد الشَوْكَانِي الفوائد المجموعة في األحاديث الموضوعة 

ـ بيروت،الطبعة عبد الرحمن بن يحيي،دارت:هـ(،۱۸۵۰هـ/۱۱۴۴)  .هـ۱۴۱۵الاتب العلمية 

 -  محمد بن لطفيهـ(،ت: ۱۰۴۴: للعالمة مرعي بن يوسف الارمي المقدسي) الموضوعة الفوائد 

 هـ .۱۴۱9،الطبعة الثالثةالرياضـ  دار الوراق،الصباغ
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 -  (ـ/۴۲۵الفهرست: ألبي جعفر محمد بن حسن بن علي الطوسي ـ النجف .۴۵۰ه  هـ(،الماتبة المرتضوية 

 -  :هـ9۵۸ف بن تاج العارفين المناوي)ؤالرللعالمة محمد عبد  فيض القدير شرح الجامع الصغير / 

 .هـ۱۴9۱المعرفة ـ بيروت،الطبعة الثانية هـ(،دار۱۰۴۱

 -  :ـ/9۵۸ف بن تاج العارفين المناوي)ؤللعالمة محمد عبد الر فيض القدير شرح الجامع الصغير  ه

 .هـ۱۴۰۴لىاألو ـ  القاهرة،الطبعة الحديث ،دارهللهـ(،ت:أحمد نصرا۱۰۴۱

 -   هـ(،ت:أبي عمرو۴۱9األخبار ومعرفة الرجال: للحافظ أبي القاسم عبد اهلل بن أحمد البلخي)قبول 

ـ بيروت،الطبعة األولى ـ .۱۴۸۱الحسيني بن عمر،دار الاتب العلمية  ه

 -  (۴۲۵قوت القلوب في معاملة المحبوب: للعالمة أبي طالب محمد بن علي بن عطية الماي،)هـ 

 هـ .۱۴۸۸ضواني،ماتبة دار التراث ـ القاهرة،الطبعة األولىت:محمود إبراهيم محمد الر

 -  :هـ(،دار عالم الاتبـ  بيروت،۱۴۱۴هـ/۱۴۴۵للشيخ عبد الفتّاح أبي غُدَّة ) قيمة الزمن عند العلماء 

 .هـ۱۴۰۴الطبعة

 -  شمس الدين محمد بن هلل الااشف في معرفة من له رواية في الاتب الستة: للحافظ أبي عبد ا

ـ  (،ت:محمد عوامه،دار القبلة للثقافة اإلسالمية۴۴۲هـ/۵۴۴بن عثمان بن قايماز الذهبي) أحمد

 هـ .۱۴۱۴جده،الطبعة األولى

 -  :شمس الدين محمد بن هلل عبد ا للحافظ أبي الااشف في معرفة من له رواية في الاتب الستة

 وموسي محمد،ت:عزت علي عيد عطية (۴۴۲هـ/۵۴۴أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي)

 .هـ۱۴9۸لىاألو علي الموشي،دار الاتب الحديثية ـ القاهرة،الطبعة

 -  (دار إحياء۲۵۸هـ/۴۴۴الاافي الشاف: للحافظ أبي الفض  أحمد بن علي بن حجر العسقالني،)هـ 

هـ .۱۴۱۲التراث العربي ـ بيروت،الطبعة األولى

 -  :ت: هـ(،۴۵۵هـ/۸۴۴الجرجاني) بن عديهلل للحافظ أبي أحمد عبد ا الاام  في ضعفاء الرجال

ـ بيروت عادل  . أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض،دار الاتب العلمية 

 -  جرجاني)هلل الاام  في ضعفاء الرجال:للحافظ أبي أحمد عبد ا ـ/۸۴۴بن عدي اـل  هـ(،ت:۴۵۵ه

 .هـ۱۴۰9الفار ـ بيروت،الطبعة الثالثة يحيي مختارغزاوي،دار

 -   جرجاني)هلل ضعفاء الرجال: للحافظ أبي أحمد عبد االاام  في ـ/۸۴۴بن عدي اـل  هـ(،ت:۴۵۵ه

 هـ .۱۴۴۴محمدأنس مصطفى الخن،دار الرسالة العالمية ـ دمشق،الطبعة األولى

 -  (ت: ۸۲۵الاام  في اللغة واألدب: للعالمة أبي العباس محمد بن يزيد المعروف بالمبرد،)هـ

هـ .۱۴۱۴ار العربي ـ القاهرة،الطبعة الثالثةمحمد أبو الفض  إبراهيم،دار الف
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 -  (دار الثقافةـ  قم،۴۵۰هـ/۴۲۵كتاب األمالي: ألبي جعفر محمد بن حسن بن علي الطوسي،)هـ 

هـ .۱۴۱۴الطبعة األولى

 -  (ت:۴99هـ/۴۱۸كتاب األمالي: للعالمة يحيى بن الحسين بن إسماعي  الحسني الشجري،)هـ 

 هـ .۱۴۸۸محمد حسن محمد حسن إسماعي ،دار الاتب العلمية ـ بيروت،الطبعة األولى

 -  (ـ/۱۴۴كتاب تاريخ المدينة المنورة: للحافظ أبي زيد عمر بن شبه النميري البصري  ت:هـ(، ۸۵۸ه

فهيم محمد شلتوت .

 -  ي بار بن فرح األنصاريكتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور اآلخرة: للعالمة محمد بن أحمد بن أب 

ـ الرياض،الطبعة األولى هـ(،ت:الصادق بن محمد بن إبراهيم،دار۵۴۱القرطبي) ـ .۱۴۸۵المنهاج  ه

 -  (ـ/۸۵۰كتاب الدعاء: لإلمام أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني  هـ(،ت:مصطفى عبد القادر۴۵۰ه

. هـ .۱۴۱۴عطا،دار الاتب العلمية ـ بيروت،الطبعة األولى

 -  (ت:إبراهيم السامرائي،ماتبة ۸9۴كتاب الزهرة: للعالمة أبوبار محمد بن داؤد األصبهاني،)هـ

 هـ .۱۴۰۵المنارـ أردن،الطبعة الثانية

 -  (ت:عبداهلل بن عمربن ۴۵۰كتاب الشريعة: للعالمة أبي بار محمد الحسين اآلجرِي،)هـ

 هـ .۱۴۱۲سليمان الدميجي،دار الوطن ـ الرياض،الطبعة األولى

 -  :هـ(،ت:فاروق حمادة،۴۴۰هـ/۴۴۵األصفهاني)هلل للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد ا كتاب الضعفاء 

ـ قاهرة،الطبعة  دار  .هـ۱۴۰۵لىاألوالثقافة 

 -  (ت:محمد بن خليفة ۸9۴كتاب العرش: للحافظ أبي جعفر محمد بن عثمان بن أبي شيبة،)هـ

هـ .۱۴۱۲األولىالتميمي،ماتبة الرشد ـ الرياض،الطبعة 

 -  (۴۲۲كتاب المبسوط للسرخسي: لإلمام شمس األئمة أبو بار محمد بن أحمد السرخسي،)دار هـ

المعرفة ـ بيروت .

 -   الاتاب المصنف في األحاديث واآلثار: لإلمام أبي بار عبد اهلل بن محمد بن أبي شيبة الاوفي

ـ .۱۴۰9ـ بيروت،الطبعة األولى هـ(،ت:كمال يوسف الحوف،دار التاج۸۴۵هـ/۱۵9العبسي)  ه

 -  (ـ/۴۵۰كتاب الطب: للحافظ أبي العباس جعفر بن محمد بن المعتز المستغفري النسفي  هـ(،۴۴۸ه

مخطوط .

 -   كتاب العدة للارب والشدة: للحافظ ضياء الدين أبي عبد اهلل محمد بن عبد الواحد بن أحمد

ـ/۵۵9المقدسي) ـ القاهرة،الطبعة األولى  هـ(،ت:ياسر بن إبراهيم بن۵۴۴ه ـ .۱۴۱۴محمد,دار المشااة  ه
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 -  (هـ ۸۴۴كتاب العظمة: للحافظ أبي الشيخ عبد اهلل بن محمد بن جعفر بن حيان األصبهاني

هـ(،ت:رضاء اهلل بن محمد إدريس المباركفوري،دار العاصمة ـ الرياض .۴۵9/

 -  هـ /۱۵۴أحمد بن محمد بن حنب  الشيباني)هلل كتاب العل  ومعرفة الرجال: لإلمام أبي عبد ا 

هـ .۱۴۸۸هـ(،ت:وصي اهلل بن محمدعباس،دار الخاني ـ الرياض،الطبعة الثانية۸۴۱

 -  شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي هلل كتاب الابائر: للحافظ أبي عبد ا

هـ(،دار الندوة الجديدة ـ بيروت .۴۴۲هـ/۵۴۴)

 -  هـ۵۴۴شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي)هلل ر: للحافظ أبي عبد اكتاب الابائ 

هـ .۱۴۸۴هـ(،ت:أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان،ماتبة الفرقان،الطبعة الثانية۴۴۲/

 -  كتاب المسلسالت: للحافظ جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد ابن الجوزي 

خطوط .هـ(،م۵9۴هـ/۵۰۲)

 -  (ت:عبد المحسن ۴۴۰هـ/۸۴۵كتاب المعجم: لإلمام أبي سعيد أحمد بن محمد ابن األعرابي،)هـ

هـ .۱۴۱۲بن إبراهيم بن أحمد الحسيني،دار ابن الجوزي ـ الرياض،الطبعة األولى

 -  كتاب من عاش بعد الموت: للحافظ أبي بار عبد اهلل بن محمد القرشي المعروف بابن أبي الدنيا 

ـ بيروت،الطبعة األولى۸۲۰هـ/۸۰۲) ـ .۱۴۱۴هـ(،ت:محمد حسام بيضون،مؤسسة الاتب الثقافية  ه

 -  :هـ/۵۰9بن الجوزِي القرشي)للحافظ أبي الفرج عبد الرحمن بن علي كتاب الموضوعات 

هـ .۱۴۸9دار ابن حزم ـ بيروت،الطبعة األولىهـ(،۵9۴

 -  :هـ/۵۰9بن الجوزِي القرشي)الرحمن بن عليللحافظ أبي الفرج عبد  كتاب الموضوعات 

 .هـ۱۴۲۵ لىالمدنية المنورة،الطبعة األوـ الرحمن محمد عثمان،الماتبة السلفية  هـ(،ت:عبد۵9۴

 -  :ـ/۵۰9للحافظ أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزِي القرشي) كتاب الموضوعات  هـ(،۵9۴ه

ـ الرياض،الطبعة األوت:نورالدين بن شاري بن علي بوياجيالر،أضواء   .هـ۱۴۱۲ لىالسلف 

 -   :لإلمام محمد بن حبان بن أحمد كتاب المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين

 ت:محمود إبراهـيم زايد،دار المعرفة ـ بيروت،هـ(،۴۵۴هـ/۸۴۰بن أبي حاتم البستي)بعد

 .هـ۱۴۱۸الطبعة

 -  اهلل بن الحسن بن منصور الرازي الطبري الاللاائي  كرامات أولياء اهلل: للحافظ أبي القاسم هبة

 هـ .۱۴۱۵هـ(،ت:أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي,دار طيبةـ السعودية،الطبعة الثانية۴۱۲)

 -  :إبراهيم بن محمد بن خلي   للعالمةأبي الوفاء الاشف الحثيث عمن رمي بوضعِ الحديث

ـ بيروت،الطبعةهـ(،صبحي السامرائي،ماتبة ۲۴۱هـ/۴۵۴الطرابلسي)  .هـ۱۴۰۴النهضة العربية 
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 -   كشف الخفاء ومزِي  اإللباس عما اشتهِرمن األحاديث علي ألسنة الناس: للعالمة أبي الفداء إسماعي 

ـنداوي،الماتبة العصرية۱۱۵۸هـ/۱۰۲۴بن محمد العجلوني الجراحي) ـ  هـ(،ت:عبد الحميد ه

 .هـ۱۴۸۴بيروت،الطبعة

 -  :ـ/۱۰۲۴أبي الفداء إسماعي  بن محمد العجلونيالجراحي) للحافظ كشف الخفاء  هـ(،ت:۱۱۵۸ه

 .هـ۱۴۸۱لىـ دمشق،الطبعة األو يوسف بن محمود،ماتبة العلم الحديث

 -  :ـ/۱۰۲۴الجراحي) للحافظ أبي الفداء إسماعي  بن محمد العجلوني كشف الخفاء ـ(،۱۱۵۸ه  ماتبةه

ـ القاهرة،الطبعة  . هـ۱۴۵۱القدسي 
 -   ت: هـ(،۴۸۴والبيان: للعالمة أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي النيسابوري )الاشف

 هـ .۱۴۸۸أبومحمد بن عاشور،دار إحياء التراث العربي ـ بيرت،الطبعة األولى

 -  (المطبعة۱۴۱۰كفاية األتقياء ومنهاج األصفياء: للعالمة أبوبار بن محمد شطا الدِمْيَاطِي البَاْرِي،)ـ  ه

 هـ .۱۴۰۴خيرية ـ مصر،الطبعةال
 -  :المتَّقي بن حسام الدين الهِنديللعالمة عالء الدين عَلِي كنز العمال في سنن أقوال واألفعال 

ـ بيروت،الطبعة الثانية9۴۵هـ/۲۲۲)  .هـ۱۴۸۴هـ(،ت:محمود عمر الدمياطي،دار الاتب العلمية 

 -  :هـ(،ت:9۴۵هـ/۲۲۲) الهنديللعالمة عالء الدين عَلِي المتَّقي بن حسام الدين  كنزالعمال 

 .هـ۱۴۰۵سسة الرسالة ـ بيروت،الطبعة الخامسة ؤيحياني،صفوة السقا،م بار

 -  (۲۲۴كنوز الذهب في تاريخ حلب: للعالمة أحمد بن إبراهيم المعروف سبط ابن العجمي،)هـ 

هـ .۱۴۱۲ت:شوقي شعث وفالح الباور،دار القلم العربي ـ حلب،الطبعة األولى

 -  (۸۵۱هـ/۸۰۵الانى واألسماء: لإلمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري،)هـ 

ـ المدينة المنورة،الطبعة األولى ـ .۱۴۰۴ت:عبد الرحيم محمد أحمد القشقري،الجامعة اإلسالمية  ه

 -  أبو هـ(،ت:۴۱۰هـ/۸۸۴واألسماء: للحافظ أبي بشر محمد بن أحمد بن حماد الدوالبي) الانى

 هـ .۴۱۸۱قتيبة نظر محمد الفاريابي،دار ابن حزم ـ بيروت،الطبعة األولى

 -  ّللعالمة أبي عبد الرحمن عبد )فنّ معرفة الموضوعات(:  كوثر النَّبِيّ وزُلَالُ حَوْضِه الرَّوِي

هـ(المخطوط،كتبه العالمة ۱۸۴9هـ/۱۸۰۵)العزيز بن أبي حفص أحمد بن حامد القرشي 

 .هـ(۱۸۲۴الوَلْهَاري)هلل عبد ا

 -   المصنوعة: للحافظ جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بار بن سابق الدين الخضيري الآللئ

 رابح،دار الاتب العلمية ـ بيروت،الطبعةهـ(،ت:محمدعبد المنعم 9۱۱هـ/۲۴9السيوطي)

 .هـ۱۴۸۲الثانية 
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 -   المصنوعة: للحافظ جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بار بن سابق الدين الخضيري الآللئ

ت:أبوعبد الرحمن صالح بن محمد بن عويضة،دار الاتب هـ(،9۱۱هـ/۲۴9السيوطي)

 هـ .۱۴۱۴العلمية ـ بيروت،الطبعة األولى

 -   هـ(،ت:أحمد محمد ۵۴۴اآلداب: لمؤيد الدولة أبي المظفر أسامة ابن منقذ الاناني)لباب

هـ .۱۴۰۴شاكر،ماتبة السنة ـ القاهرة،الطبعة

 -  (ـ/۵۴۰لسان العرب: للعالمة أبي الفض  جمال الدين محمد بن مارم ابن المنظور اإلفريقي ـ(،۴۱۱ه  ه

 ـ بيروت . دار صادر

 -  (۲۵۸هـ/۴۴۴لسان الميزان: للحافظ أبي الفض  أحمد بن علي بن حجر الـعسقالني  ،)هـ

 .هـ۱۴۸۴لىت:عبد الـفتاح أبوغدة،دار البشائر اإلسالمية ـ بيروت،الطبعة األو

 -  (ت:ياسين محمد۴9۵لطائف المعارف: للحافظ عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي،)هـ 

هـ .۱۴۸۰السواس،دار ابن كثير ـ دمشق،الطبعة الخامسة

 - لمحات األنوار ونفحات األزهار: للحافظ أبي القاسم محمد بن عبد الواحد الغافقي المالحي 

ـ بيروت،الطبعة األولى۵۴9) ـ .۱۴۱۲هـ(،ت:رفعت فوزي عبد المطلب،دار البشائر اإلسالمية   ه

 -  أو باصله موضوع: للعالمة أبي المحاسن محمد بن خلي  بن إبراهيمأص  له  اللؤلؤ المرصوع فيما ال 

ـ/۱۸۸۴قجي)ؤالقا ـ بيروت،الطبعة۱۴۰۵ه   .هـ۱۴۱۵هـ(،ت:فواز أحمد زمرلي،دار البشائر اإلسالمية 

 -  (ـ/9۵9ما ثبت بالسنة: للعالمة عبد الحق بن سيف الدين الدهلوي ـ دهلي .۱۰۵۸ه  هـ(، مطبع مجتبائي 

 -   هـ(،۴۵۴هـ/۴9۸والمفترق: للحافظ أبي بار أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي)المتفق 

هـ .۱۴۱۴ت:محمد صادق آيدن الحامدي،دارالقاري ـ بيروت،الطبعة األولى

 -  (مترجم:قاضي سجاد۵۴۸مثنوي مولوي معنوي: للعارف باهلل موالنا جالل الدين محمد رومي،)هـ 

. حسين،حامد أيند كمبني ـ الهور

 -  (ت:أبو عبيدة۴۴۴المجالسة وجواهر العلم: للعالمة أبي بار أحمد بن مروان الدينوري،)هـ 

هـ .۱۴۱9مشهور بن حسن آل سلمان،دار ابن حزم ـ بيروت،الطبعة األولى

 -  (ـ/۸۰۲مجابوالدعوة: للحافظ أبي بار عبد اهلل بن محمد القرشي المعروف بابن أبي الدنيا  هـ(،۸۲۰ه

هـ .۱۴۴۴ت:فاض  بن خلف الحمادة الرقي،دار اطلس الخضراء ـ الرياض،الطبعة األولى

 -  (۱۰۴۲مجمع األنهر: للعالمة عبد الرحمن بن محمد بن سلمان المعروف شيخي زاده ،)هـ

هـ .۱۴۱9ت:خلي  عمران المنصور،دار الاتب العلمية ـ بيروت،الطبعة األولى
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 -  هـ(،۲۰۴هـ/۴۴۵للحافظ نور الدين علي بن أبي بار الهيثمي) ئد:مجمع الزوائد ومنبع الفوا 

 دار الاتاب العربي ـ بيروت .

 -  :هـ(،۲۰۴هـ/۴۴۵بار الهيثمي)للحافظ نور الدين علي بن أبي  مجمع الزوائد ومنبع الفوائد 

 .هـ۱۴۸۵لىالطبعة األوالدرويش،دار الفارـ بيروت،هلل ت:عبد ا

 -   اللانوي مجموعة رسائ  اللانوي: للعالمة أبي الحسنات محمد عبد الحي بن محمد عبد الحليم

ـ/۱۸۵۸) ـ كراتشي، الطبعة الثالثة۱۴۰۴ه ـ ۱۴۸9هـ(،ت: نعيم أشرف نورأحمد،إدارةالقرآن   .ه

 -  (ـ/۴۵۰مجموعة رسائ : لإلمام أبي حامد محمد بن محمد بن محمدالغزالي ـ(،ت:إبراهيم أمين ۵۰۵ه ه

ـ القاهرة . محمد،الماتبة التوفيقية 

 -  (ت:أبو عبد ۴۴۴مجموعة رسائ : للحافظ شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادي المقدسي ،)ـ ه

ـ القاهرة،الطبعة األولى ـ .۱۴۸۴اهلل حسين بن عااشة،الفاروق الحديثية  ه

 -   ـ/۵۵۱الحراني)مجموع فتاوى: لإلمام تقي الدين أحمد بن تيمية هـ(،ت:عبد الرحمن بن محمد ۴۸۴ه

ـ المدينة،الطبعة ـ .۱۴۸۵بن قاسم،مجمع الملك فهد  ه

 -  هـ(،ت:عامر الجزائر ۴۸۴هـ/۵۵۱)لإلمام تقي الدين أحمد بن تيمية الحرّاني :ىمجموع الفتاو

ـ ۱۴۸۵و أنور الباز،دارالوفاء،الطبعة الثالثة  .ه

 -  الدين أبي عبد اهلل محمد بن أبي بار عبد اهلل الدمشقي  مجموع فيه رسائ : للحافظ شمس

هـ(،ت:أبي عبد اهلل مشع  بن باني الجبرين،دار ۲۴۸هـ/۴۴۴المعروف بابن ناصر الدين)

هـ .۱۴۸۸ابن حزم ـ بيروت،الطبعة األولى

 -  (ت:محمد سويد،دار ۸۵۵المحاسن واألضداد: للعالمة عمرو بن بحر المعروف بالجاحظ،)هـ

ـ بيروت،الطبعة الثانيةإحياء  ـ .۱۴۱۲العلوم  ه

 -  (طبع بمطبعة السعادةـ  مصر، ۴۸۰المحاسن والمساوي: للعالمة إبراهيم بن محمد البيهقي،)هـ

ـ .۱۸۸۵الطبعة  ه

 -  هـ(،ت: ۸۴۰المحبة هلل سبحانه: للعالمة أبي إسحاق إبراهيم بن عبد اهلل الختلي)المتوفى نحو

ـ دمشق،الطبعة األولىعبد اهلل بدران،دار الماتب ـ .۱۴۸۴ي   ه

 -  هـ(،۴۵۵هـ/۴۲۴لإلمام أبي محمدعلي بن أحمدبن سعيد بن حزم األندلسي) باألثار:لمُحَلَّى ا 

 .هـ ۱۴۵۸المنيرية ـ مصر،الطبعة

 -   مختصر المقاصد الحسنة: للعالمة أبو عبد اهلل محمد بن عبد الباقي الزرقاني المصري المالاي

ـ/۱۰۵۵) ـ بيروت،الطبعة الرابعة  هـ(،ت: محمد۱۱۸۸ه  . هـ۱۴۰9بن لطفي الصباغ, الماتب اإلسالمي 
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 -   ،مختصر منهاج القاصدين: للعالمة نجم الدين أحمد بن عبد الرحمن ابن قدامة المقدسي

ـ دمشق،الطبعة۵۲9) ـ .۱۴9۲هـ(،ت:محمد أحمد دهمان،ماتبة دار البيان   ه

 -   :هـ ۴۰۵للحافظ أبي طاهر محمد بن عبد الرحمن بن العباس المُخَلِّص البغدادي)المخلصيات

ـ .۱۴۴۸الثانية النوادرـ الاويت،الطبعة هـ(،ت:نبي  سعد الدين جرار،دار۴9۴/  ه

 -   مدارج السالاين بين المنازل إياك نعبد وإياك نستعين: للعالمة محمد بن أبي بار بن أيوب بن

 هـ(،دار إحياء التراث العربي ـ بيروت،الطبعة۴۵۱هـ/۵9۱م الجوزية)سعد شمس الدين ابن قَيِّ

 .هـ۱۴۱9 لىاألو

 -  (مترجم:مفتي غالم معين الدين نعيمي،۱۱۴۴مدارج النبوة: للعالمة محمد عبد الحق الدهلوي،)هـ 

ـ الهور .  ممتاز أكيدمي 

 -   ـ ۱۴۲۰الحسني)المداوي: للعالمة أبي الفيض أحمد بن محمد بن الصديق الغماري هـ(،دار الاتبي 

 ء.۱99۵القاهرة،الطبعة األولى 

 -  : هـ(،ت:۴۰۵هـ/۴۸۱الحاكم النيسابوري)هلل محمد بن عبد اهلل للحافظ أبي عبد ا المدخ 

 .هـ۱۴۰۴لىسسة الرسالة ـ بيروت،الطبعة األوؤربيع بن هادي عمير المدخلي،م

 -   هـ(،ت: ۴۵۲هـ/۴۲۴بن الحسين البيهقي)المدخ  إلى السنن الابرى: للحافظ أبي بار أحمد

ـ الاويت . الرحمن األعظمي،دار محمد ضياء الخلفاء للاتاب اإلسالمي 

 -  ـ(،۴۰۵هـ /۴۸۱الحاكم النيسابوري،)هلل محمد بن عبد اهلل المدخ  إلى كتاب اإلكلي : للحافظ أبي عبد ا  ه

ـ اإلساندرية .  ت:فؤاد  عبد المنعم أحمد،دار الدعوة 

 -   هـ(،ت:أبو عبد الرحمن ۱۰۵9الفالح: للعالمة حسن بن عمار بن علي الشُرُنْباُللي الحنفي)مراقي

ـ بيروت،الطبعة الثانية ـ .۱۴۸۴صالح بن محمد بن عويضة،دار الاتب العلمية  ه

 -  :هـ(،۱۴۲۰للعالمة أحمد بن محمد بن الصديق الغماري) مُرشد الحائر لبيان وضع حديث جابر 

 .هـ۱۴۰۲الرياض،الطبعةماتبة طبرية ـ 

 -  (ـ ۱۰۱۴مرقاة المفاتيح: للمال علي بن سلطان الهروي القاري هـ(،ت: جمال عنتاني،دار الاتب العلمية 

ـ  . ۱۴۸۸بيروت،الطبعة األولى  ه

 -  (هـ۸۰۴مسائ  اإلمام أحمد بن حنب : للحافظ أبي الفض  صالح بن أحمد بن حنب  الشيباني 

 هـ .۱۴۰۲هـ(، ت:فض  الرحمن دين محمد،الدار العلمية ـ الهند،الطبعة األولى۸۵۵/

 -  بن  مسائ  اإلمام أحمد بن حنب  وإسحاق بن راهوية برواية المروزي: للحافظ أبي يعقوب إسحاق

 هـ .۱۴۸۵هـ(،الجامعة اإلسالمية ـ المدينة المنورة،الطبعة األولى۸۵۱منصور المروزي)
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 -  :هـ۴۸۱) الحاكم النيسابوريهلل محمد بن عبد اهلل للحافظ أبي عبد ا المستدرك علي الصحيحين 

 .هـ۱۴۸۸الثانية الاتب العلميةـ بيروت،الطبعة عبد القادر عطا،دار فىهـ(،ت:مصط۴۰۵/

 -  :هـ۴۸۱) الحاكم النيسابوريهلل عبد امحمد بن هلل للحافظ أبي عبد ا المستدرك علي الصحيحين 

 .دار المعرفة ـ بيروتالرحمن المرعشلي، ت:يوسف عبد هـ(،۴۰۵/

 -  (دار ۲۵۸المستطرف في ك  فن مستظرف: للعالمة شهاب الدين محمد بن أحمد األبشيهي ،)هـ

هـ .۱۴۱۸ماتبة الحياة ـ بيروت،الطبعة

 -  (ماتبة۲۵۸المستطرف في ك  فن مستظرف:للعالمة شهاب الدين محمد بن أحمد األبشيهي)هـ 

الجمهورية العربية ـ مصر .

 -  (هـ۴9۴المستغيثين باهلل: للحافظ أبي القاسم خلف بن عبد الملك بن مسعود بن موسى بن بَشْاُوَال 

هـ(،ت:مانويال مارين،المجلس األعلى لألبحاث العلمية .۵۴۲/

 -  (ت:۴۰۴هـ/۸۱۰مسند أبي يعلى: لإلمام أبي يعلى أحمد بن علي التيمي الموصلي،)حسينهـ 

هـ .۱۴۰۵األولى سليم أسد،دار المأمون للتراث ـ بيروت،الطبعة

 -  :ت:أحمد هـ(،۸۴۱هـ/۱۵۴أحمد بن محمد بن حنب  الشيباني)هلل لإلمام أبي عبد ا مسند أحمد

 هـ .۱۴۱۵محمد شاكر،دار الحديث ـ القاهرة،الطبعة األولى

 -  :هـ(،عالم ۸۴۱هـ/۱۵۴الشيباني)أحمد بن محمد بن حنب  هلل لإلمام أبي عبد ا مسند أحمد

 .هـ۱۴۱9لىالاتب ـ بيروت،الطبعة األو

 -  :هـ(،ت:۸۴۱هـ/۱۵۴أحمد بن محمد بن حنب  الشيباني)هلل لإلمام أبي عبد ا مسند أحمد 

 .هـ۱۴۸۱لىسسة الرسالة ـ بيروت،الطبعة األوؤط،مؤشعيب األرنو

 -   هـ(،ت:حمدي ۴۵۰هـ/۸۵۰الطبراني)مسند الشاميين: لإلمام أبي القاسم سليمان بن أحمد

هـ . ۱۴۰9عبد المجيد السلفي،مؤسسة الرسالةـ بيروت،الطبعة األولى

 -  (ت:حمدي عبد المجيد۴۵۴مسند الشهاب: للقاضي أبي عبد اهلل محمد بن سالمة القُضَاعي،)هـ 

هـ .۱۴۰۵السلفي،مؤسسة الرسالة ـ بيروت،الطبعة األولى

 -   هـ۴۴۵صحيح مسلم: للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد اهلل األصبهاني)المسند المستخرج على 

ـ بيروت،الطبعة األولى۴۴۰/ ـ .۱۴۱۴هـ(،ت:محمد حسن محمد حسن إسماعي ،دار الاتب العلمية  ه

 -  (ماتبة القاهرة ـ ۱۴۲۰مصباح الزجاجة: للعالمة أحمد بن محمد بن الصديق الغماري،)هـ

 هـ .۱۴۸9مصر،الطبعة الثانية
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 -  (ت: ۸۱۱هـ/۱۸۵المصنف لعبد الرزاق: لإلمام أبي بار عبد الرزاق بن همام الصنعاني،)هـ

هـ .۱۴۰۴حبيب الرحمن األعظمي،الماتب اإلسالمي ـ بيروت،الطبعة الثانية

 -  (ت: ۸۱۱هـ/۱۸۵المصنف لعبد الرزاق: لإلمام أبي بار عبد الرزاق بن همام الصنعاني،)هـ

 هـ .۱۴9۸جلس العلمي ـ الهند،الطبعة األولىحبيب الرحمن األعظمي،الم

 -  :هـ(،۱۰۱۴للمال علي بن سلطان الهروي القاري) المصنوع في معرفة الحديث الموضوع 

 هـ .۱۴9۲ت:عبد الفتاح أبوغدة،ماتب المطبوعات اإلسالميةـ حلب،الطبعة الثانية

 -  :هـ(،۱۰۱۴الهروي القاري)للمال علي بن سلطان  المصنوع في معرفة الحديث الموضوع 

 اكستان(.بي)تشكرا ايم ـ سعيدكمپني ـ ت:عبد الفتاح أبو غده،ايچ ـ

 -  :للحافظ أبي الفض  أحمد بن علي بن حجر العسقالني المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية 

ـ الرياض،الطبعة هـ(،ت: ۲۵۸هـ/۴۴۴) ـ .۱۴۱9األولىباسم بن طاهر خلي  عناية،دار العاصمة  ه

 -  :للحافظ أبي الفض  أحمد بن علي بن حجر العسقالني المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية 

 .ء۸۰۰۴لىهـ(،ت:محمد حَسَّه،دار الاتب العلمية ـ بيروت،الطبعة األو ۲۵۸هـ/۴۴۴)

 -   ـ/۱۰۴۴فاسي)مطالع المسرات: للعالمة محمد مهدي بن أحمد بن علي وادي  ةهـ(،مطبع۱۱۰9ه

ـ .۱۸۲9مصر،الطبعة الني ـ   ه

 -  :هـ(،ت:طارق بن ۴۵۰هـ/۸۵۰)لإلمام أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني المعجم األوسط

  .هـ۱۴۱۵وعبد المحسن بن إبراهيم،دار الحرمين ـ القاهرة،الطبعة هلل عوض ا

 -   دار هـ(،۵۸۵أبي عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل الحموي )معجم البلدان: للعالمة المؤرخ شهاب الدين

هـ .۱۴9۴صادر ـ بيروت،الطبعة

 -  المعروف بابن عساكر هلل بن عبد اهلل معجم الشيوخ: للحافظ أبي القاسم علي بن الحسن بن هبة ا

ـ دمشق،الطبعة األولى۵۴۱هـ/۴99) ـ .۱۴۸۱هـ(،ت:وفاء تقي الدين،دارالبشائر ه

 -   :ـ/۸۵۰لإلمام أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني)المعجم الابير هـ(،ت:حمدي عبد المجيد ۴۵۰ه

ـ القاهره،الطبعة ـ .۱۴۰۴السلفي،ماتبة ابن تيمية ه

 -  :ـ/۴۴۲) لإلمام أبي الفض  محمد بن طاهر بن علي المقدسي الشيباني معرفة التذكرة ـ(،۵۰۴ه ت: ه

ـ ب ـ .۱۴۰۵يروت،الطبعة األولىعماد الدين أحمد حيدر،مؤسسة الاتب الثقافية   ه

 -  :ـ/۴۴۲لإلمام أبي الفض  محمد بن طاهر بن علي المقدسي الشيباني) معرفة التذكرة  هـ(،نور۵۰۴ه

 .يتشمحمد كتب خانه ـ كرا
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 -  (ت:محمد۸۴۴هـ/۱۵۲معرفة الرجال رواية ابن محرز: لإلمام أبي زكريا يحيي بن معين،)هـ 

هـ .۱۴۰۵كام  القصار،مجمع اللغة العربية ـ دمشق،الطبعة

 -  (ـ/۴۲۴معرفة السنن واآلثار: للحافظ أبي بار أحمد بن الحسين البيهقي  هـ(،ت:عبد المعطي۴۵۲ه

ـ بيروت،الطبعة ـ .۱۴۱۱األولى أمين قلعجي،دار قتيبة  ه

 -  هـ ۴۱۰بن مندة األصبهاني) معرفة الصحابة: للحافظ أبي عبد اهلل محمد بن إسحاق بن يحيى

ـ .۱۴۸۵هـ(،ت:عامر حسن صبري،مطبوعات جامعة اإلمارات العربية المتحدة،الطبعة األولى۴9۵/ ه

 -  هـ(،ت:عادل بن ۴۴۰هـ/۴۴۵األصفهاني)هلل معرفة الصحابة: للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد ا

ـ الرياض . يوسف العزازي،دار الوطن للنشر

 -   :هـ(،ت:أكرم ۸۴۴للحافظ أبي يوسف يعقوب بن سفيان الفارسي الفسوي)المعرفة والتاريخ

ـ المدينة المنورة،الطبعة األولى ـ .۱۴۱۰ضياءالعمري،ماتبة الدار  ه

 -  المعين على تفهم األربعين: للحافظ أبي حفص سراج الدين عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري 

ـ/۴۸۴المعروف بابن الملقن)  شبيب العجمي،ماتبة أه  األثرـ  الاويت، هـ(،ت:دغش بن ۲۰۴ه

ـ .۱۴۴۴األولى الطبعة  ه

 -  (ـ/۴۵۸مغاني األخيار: لإلمام بدر الدين أبي محمد محمود بن أحمد العيني الحنفي  هـ(،ت: ۲۵۵ه

ـ بيروت،الطبعة ـ .۱۴۸۴األولى محمد حسن محمد حسن إسماعي ،دار الاتب العلمية   ه

 -   :هـ(، ۵۵۴للحافظ أبي حفص عمر بن بدر الدين الموصلي الحنفي)المغني عن الحفظ والاتاب

ـ القاهرة،الطبعة ـ .۱۴۴۸جمعية نشر الاتب العربية  ه

 -  للحافظ أبي الفض  زينفي األسفار في تخريج ما في اإلحياء من األخبار المغني عن حم  األسفار : 

ـ/۴۸۵الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي) ـ بيروت،الطبعة األولىهـ(،دار ابن ۲۰۵ه ـ .۱۴۸۵حزم  ه

 -  للحافظ أبي الفض  في األسفار في تخريج ما في اإلحياء من األخبار المغني عن حم  األسفار :

ـ بيروت .۲۰۵هـ/۴۸۵زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي)  هـ(،دار المعرفة 

 -   للحافظ أبي الفض  اإلحياء من األخبار:المغني عن حم ِ األسفار في األسفار في تخريج ما في 

 هـ(،ت:أبومحمد أشرف بن عبد۲۰۵هـ/۴۸۵زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي)

 .هـ۱۴۱۵لىدار طبرية ـ الرياض،الطبعة األو المقصود،ماتبة

 -  :بن أحمد بن عثمان بن قايَمَاز شمس الدين محمد هلل لإلمام أبي عبد ا المُغني في الضعفاء

 . هـ۱۴۰۴ قطر،الطبعةـ  ،ت:نور الدين عتر،إحياء التراث اإلسالمي بد ولة(۴۴۲هـ/۵۴۴الذهبي)
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 -  :بن أحمد بن عثمان بن قايَمَاز شمس الدين محمد هلل لإلمام أبي عبد ا المُغني في الضعفاء

ـ/۵۴۴الذهبي) ـ بيروت،الطبعة األولى (،۴۴۲ه ـ .۱۴۱۲ت:أبو الزهراء حازم القاضي،دار الاتب العلمية   ه

 -  :للعالمة أحمد بن محمد بن الصديق الغُماري المغيرعلي األحاديث الموضوعة في الجامع الصغير 

 .هـ(،دارالعهد الجديد ـ بيروت۱۴۲۰)

 -  :للعالمة أحمد بن محمد بن الصديق الغُماري المغيرعلي األحاديث الموضوعة في الجامع الصغير 

 بيروت .دار الرائد العربي ـ (،هـ۱۴۲۰)

 -  (المطبعة العثمانية،الطبعة9۴۱مفتاح الجنان: للعالمة يعقوب بن سيد علي البروسوي،)ـ .۱۴۱۴هـ  ه

 -  مفاتيح الغيب المعروف بالتفسير الابير: للعالمة فخر الدين أبي عبد اهلل محمد بن عمر الرازي 

هـ .۱۴۰۱هـ(،دار الفار ـ بيروت،الطبعة األولى۵۰۵هـ/۵۴۴)

 -  لْسِنَة: للحافظ شمس الدين  المقاصد الحَسَنَة في بيان كثير من األحاديث المُشْتَهَرة علي األ

 محمد الصديق،هلل هـ(،ت:عبد ا9۰۸هـ/ ۲۴۱أبي الخيرمحمد بن عبد الرحمن السَخَاوي )

 .هـ۱۴۸۴دار الاتب العلمية ـ بيروت،الطبعة الثانية 

 -  للعالمة شمس الدين  لْسِنَة: األ يالمقاصد الحَسَنَة في بيان كثير من األحاديث المُشْتَهَرة عل

 هـ(،ت:محمد عثمان الخشت،9۰۸هـ/۲۴۱أبي الخيرمحمد بن عبد الرحمن السَخَاوي)

 .هـ۱۴۰۵ لىدارالاتاب العربي ـ بيروت،الطبعة األو

 -  شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قايمازهلل المقتنى في سرد الانى: لإلمام أبي عبد ا 

، (،ت:محمد صالح عبد العزيز المراد،المجلس العلميـ  المدينة المنورة۴۴۲هـ/۵۴۴الذهبي)

 هـ .۱۴۰۲الطبعة

 -  مقدمةابن خلدون: للعالمة ولي الدين عبد الرحمن بن محمد بن محمد ابن خلدون الحضرمي 

هـ .۱۴۰۱زكار،دار الفارـ بيروت،الطبعة األولى هـ(،ت:خلي  شحادة وسهي ۲۰۲اإلشبيلي)

 -  ( ۴۸۴ماارم األخالق: للحافظ أبي بار محمد بن جعفر بن محمد سه  السامري الخرائطي،)هـ 

هـ .۱۴۱9ت:أيمن عبد الجبار البحيري،داراآلفاق العربية ـ القاهرة،الطبعة األولى

 -   هـ(،۴۸۴بن محمد سه  السامري الخرائطي )ماارم األخالق: للحافظ أبي بار محمد بن جعفر 

 . هـ۱۴۸۴ت:عبداهلل بن بجاش الحميري،ماتبة الرشد ـ الرياض،الطبعةاألولى
 -  :ـ/۴۵۰الغزالي) لإلمام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد مااشفة القلوب  صالح هـ(،ت:۵۰۵ه

ـ  بيروت  .محمد عويضة،دار الاتب العلمية 
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 -  :ت:أحمد هـ(،۵۰۵هـ/۴۵۰الغزالي) لإلمام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد مااشفة القلوب

ـ القاهرة،الطبعة ـ .۱۴۸۵جاد,دار الحديث   ه

 -  ( ۱۰۴۴ماتوبات: للعالمة أحمد بن عبد األحد الفاروقي السرهندي مجدد األلف الثاني،)هـ 

 ء .۸۰۱۴)مترجم(،زوار أكيدمي ـ كراتشي,

 -  :هـ۵9۱محمد بن أبي بار بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قَيِّم الجوزية)للحافظ  المنار المنيف 

ـ حلب،الطبعة األولىهـ(،ت:عبد الفتاح أبو غدة،۴۵۱/ ـ .۱۴9۰ماتب المطبوعات اإلسالمية   ه

 -  مناه  الصفا: للحافظ جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بار بن سابق الدين الخضيري السُيوطي 

ـ بيروت،الطبعة األو9۱۱هـ/۲۴9)  .هـ۱۴۰۲لىهـ(،ت:سمير القاضي،مؤسسة الاتب الثقافية 

 -  . منبهات ابن حجر:در مطبع مصطفائي 

 -  : َبن محمد بن قدامة المقدسي الحنبليهلل لإلمام أبي محمد موفق الدين عبد ا المُنتَخب من العِل 

ـ هللهـ(،ت:أبو معاذ طارق بن عوض ا۵۸۰هـ/۵۴۱)  .هـ۱۴۱9لىالرياض،الطبعة األو،دار الرأية 

 -   وهو مختصر منهاج السنة :مِنْ منهاج االعتدال في نقض كالم أه  الرفض واالعتزال المنتقى 

ـ/۵۴۴بن عثمان بن قايَمَاز الذهبي)بن أحمد  شمس الدين محمدهلل لإلمام أبي عبد ا هـ(، ۴۴۲ه

 .هـ۱۴۱۴العامة ـ الرياض،الطبعة الثالثة ت: محب الدين الخطيب، الرئاسة

 -   منحة السلوك في شرح تحفة الملوك: لإلمام  بدر الدين أبي محمدمحمود بن أحمد العيني الحنفي

ـ/۴۵۸) ـ قطر،الطبعة األولى ۲۵۵ه ـ .۱۴۸۲هـ(،ت:أحمد عبد الرزاق الابيسي،إدارة الشؤون اإلسالمية   ه

 -  هـ(،دار ۱۰۱۴األكبر: للمال علي بن سلطان الهروي القاري) منح الروض األزهر في شرح الفقه

هـ .۱۴۱9البشائر اإلسالمية ـ بيروت،الطبعة األولى

 -   المنح الماية: للعالمة أبي العباس شهاب الدين أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي

هـ .۱۴۴۴هـ(،دار المنهاج ـ بيروت،الطبعة الرابعة9۴۴هـ/9۰9)

 -   هـ(،ت: ۴۴9سورة اإلخالص: للحافظ أبي محمد الحسن بن محمد الخالل) من فضائ

هـ .۱۴۱۸محمد بن رزق بن طرهوني،ماتبة لينة ـ القاهرة,الطبعة األولى

 -  ت:محمد هـ(،۴۸۴هـ/۵۵۱لإلمام تقي الدين أحمد بن تيمية الحراني) ة:يمنهاج السنة النبو

 هـ .۱۴۰۵ة،الطبعة األولىرشاد سالم،جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمي

 -  هـ(،ت: الدكتور۴۸۴هـ/۵۵۱لإلمام تقي الدين أحمد بن تيمية الحراني ) ة:يمنهاج السنة النبو 

 .هـ۱۴۰۵ لىمحمد رشاد سالم،مؤسسة قرطبة ـ القاهرة،الطبعة األو
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 -  هـ۵۴۴قايماز الذهبي)شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن هلل موافقة الخبر الخبر: لإلمام أبي عبد ا 

ـ الرياض،الطبعة الثانية۴۴۲/ ـ .۱۴۱۴(،ت:حمدي السلفي وصبحي السيد جاسم ،ماتبة الرشد  ه

 -  (ـ/ ۲۵۱المواهب اللدنية: للعالمة أحمد بن محمد القسطالني هـ(،ت: صالح أحمد الشامي، 9۸۴ه

ـ  ـ .۱۴۸۵بيروت،الطبعة الماتب االسالمي   ه

 -   ـ/۸۰۲بار عبد اهلل بن محمد القرشي المعروف بابن أبي الدنيا )موسوعة: للحافظ أبي ـ(،ت: ۸۲۰ه ه

ـ الرياض، الطبعة األولى ـ .۱۴۴۴فاض  بن خلف الحمادة الرقي،دار إطلس الخضراء   ه

 -  :رضي الدين الحسن بن محمد بن الحسن بن حيدرالعدوي  للعالمة الموضوعات للصغاني

ـ .۱۴۰۱ت:نجم عبد الرحمن خلف،دار نافع،الطبعة األولىهـ(،۵۵۰هـ/۵۴۴العمري الصاغاني)  ه

 -  :بن الحسن بن حيدرالعدوي رضي الدين الحسن بن محمد  للعالمة الموضوعات للصغاني

  .للتراث ـ دمشق هـ(،دار المأمون۵۵۰هـ/۵۴۴) العمري الصاغاني

 -   هـ(،ت:محمد فؤاد عبد الباقي،۱۴9هـ/9۴أنس)موطا إمام مالك: لإلمام أبي عبد اهلل مالك بن 

هـ .۱۴۰۵دار إحياء التراث العربي ـ بيروت،الطبعة

 -  المؤتلف والمختلف: لإلمام أبي الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي الدار قطني الشافعي 

ولى األ هـ(،ت:موفق بن عبد اهلل بن عبد القادر،دار الغرب اإلسالميـ  بيروت،الطبعة۴۲۵هـ/۴۰۵)

هـ .۱۴۰۵

 -  شمس الدين محمد بن أحمد بن هلل المهذب في اختصار السنن الابير: لإلمام أبي عبد ا

 (،ت:أبي تميم ياسر بن إبراهيم،دار الوطن ـ الرياض،۴۴۲هـ/۵۴۴عثمان بن قايَمَاز الذهبي)

هـ .۱۴۸۸الطبعة األولى

 -  :الدين محمد بن أحمد بن عثمان شمس هلل لإلمام أبي عبد ا ميزان االعتدال في نقد الرجال

 .هـ(،ت: علي محمد البجاوي،دار المعرفة ـ بيروت۴۴۲هـ/۵۴۴) بن قايماز الذهبي

 -  :شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان هلل لإلمام أبي عبد ا ميزان االعتدال في نقد الرجال

ـ  هـ(،۴۴۲هـ/۵۴۴بن قايماز الذهبي)  دمشق،ت:محمد رضوان عرقسوسي،الرسالة العالمية

 هـ .۱۴۴۰الطبعة األولى

 -  (ماتبة رشيدية ـ كوئته .۱۸۴9النبراس: للعالمة محمد عبد العزيز الفرهاري،)هـ

 -  (ت: ۲۵۸هـ/۴۴۴نتائج األفاار: للحافظ أبي الفض  أحمد بن علي بن حجر الـعسقالني،)هـ

هـ .۱۴۸9حمدي عبد المجيد السلفي،دارابن كثيرـ بيروت،الطبعة الثانية
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 -  نخب األفاار في تنقيح مباني األخبار: لإلمام  بدر الدين أبي محمد محمود بن أحمد العيني الحنفي 

 هـ .۱۴۸9هـ(،ت:أبو تميم ياسر بن إبراهيم،دار النوادر ـ دمشق،الطبعة األولى۲۵۵هـ/۴۵۸)

 -  األمير الابير المالايمحمد البَرِيَّة: للعالمة  النُخْبَة البَهِيَّة في األحاديث الماذوبة علي خير 

ـ  بيروت۱۸۴۸هـ/۱۱۵۴)  .هـ(،الماتب اإلسالمي 

 -  (دار الفار ۲9۴نزهة المجالس: للعالمة عبد الرحمن بن عبدالسالم الصفوري الشافعي،)هـ . 

 -  (ـ  ۲9۴نزهة المجالس: للعالمة عبد الرحمن بن عبدالسالم الصفوري الشافعي هـ(،الماتب الثقافي 

ـ .۱۴۸۵القاهرة،الطبعة األولى  ه

 -  (ـ  ۲9۴نزهة المجالس: للعالمة عبد الرحمن بن عبدالسالم الصفوري الشافعي هـ(،الماتبة العصرية 

ـ .۱۴۴۲بيروت،الطبعة  ه

 -  . ـ كراتشي  نزهة المجالس أردو: أيچ أيم سعيد كمبني 
 -  :عمر  بن محمد بنأحمد شهاب الدين  للعالمة نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض 

ـ/9۴۴الخفاجي المصري )  .السلفية ـ المدينة المنورة هـ(،الماتبة۱۰۵9ه

 -  :عمر  بن محمد بنأحمد شهاب الدين  للعالمة نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض 

 ت:محمد عبد القادر عطا،دار الاتب العلمية ـ بيروت،هـ(،۱۰۵9/هـ9۴۴المصري) الخفاجي

 هـ .۱۴۸۱الطبعة األولى

 -   هـ(، ۴۸۵نصاب االحتساب: للعالمة ضياء الدين عمر بن محمد بن عوض السنامي)المتوفى قب

ـ ماة المارمة،الطبعة األولى ـ .۱۴۰۵ت:مريزن سعيد مريزن عسيري،ماتبة الطالب الجامعي   ه

 -   ـ(،ت: محمد ۴۵۸الزيلعي الحنفي)نصب الراية: للحافظ جمال الدين ابو محمد عبد اهلل بن يوسف ه

ـ جده .  عوامه،دارالقبلة للثقافة اإلسالمية 

 -   نظم الدرر في تناسب اآليات والسور: للعالمة برهان الدين أبي الحسن إبراهيم بن عمر البِقَاعِي

ـ القاهرة .۲۲۵)  هـ(،دار الاتاب اإلسالمي 

 -  نحو محمد الحايم التِرْمَذِيهلل لإلمام أبي عبد ا رسول:ـعرفة أحاديث الـول في مـنوادر األص( 

 .هـ۱۴۸9لىاألوهـ(،ت: إسماعي  إبراهيم،ماتبة اإلمام البخاري ـ مصر،الطبعة ۴۸۰

 -  :نحو  محمد الحايم التِرْمَذِيهلل لإلمام أبي عبد ا نوادر األصول في معرفة أحاديث الرسول(

 .هـ۱۴۱۴لىبيروت،الطبعة األوهـ(،ت:توفيق محمود تالة،دار النوادر ـ ۴۸۰

 -  (أحمد فريد المزيدي،دار۵۴۲نهاية اإلقدام: للعالمة محمد بن عبد الاريم الشهرستاني،)هـ 

 هـ .۱۴۸۵الاتب العلميةـ بيروت,الطبعة األولى
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 -  النهاية في غريب الحديث واألثر: للحافظ مجد الدين أبي السعادت المبارك بن محمد بن محمد 

 هـ(،ت:طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي،۵۰۵هـ/۵۴۴المعروف بابن األثير)الجزري 

هـ .۱۴۲۴الماتبة اإلسالمية،الطبعة األولى

 -   النهاية في غريب الحديث واألثر: للحافظ مجد الدين أبي السعادت المبارك بن محمد بن

ـ الرياض،ت:علي  هـ(،دار ابن الجوزي۵۰۵هـ/۵۴۴محمد الجزري المعروف بابن األثير)

 هـ .۱۴۸۴األولى  بن حسن الحلبي، الطبعة

 -  (۴۴۴هـ/۴۰۰النهاية في الفتن والمالحم: للحافظ أبي الفداء إسماعي  بن كثير الدمشقي،)هـ 

ت:عصام الدين الصبابطي،دارالحديث .

 -   وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى: للعالمة نور الدين أبي الحسن علي بن عبد اهلل بن أحمد

 هـ(،ت:خالد عبد الغني محفوظ،دار الاتب العلمية ـ بيروت،9۱۱هـ/۲۴۴الحسني السمهودي)

هـ .۱۴۸۴الطبعة األولى

 -  هـ(، ۵9۴ي الحنفي)الهداية: لإلمام برهان الدين علي بن أبي بار بن عبد الجلي  المرغينان

 :نعيم أشرف نور أحمد،إدارة القرآن والعلوم اإلسالميةـ  كراتشيـ  باكستان،الطبعة األولىت

هـ .۱۴۱۴

 -  (۸۲۰هـ /۸۰۲الهواتف: للحافظ أبي بار عبد اهلل بن محمد القرشي المعروف بابن أبي الدنيا،)هـ 

ـ الرياض ـ .۱۴۴۴،الطبعة األولىت:فاض  بن خلف الحمادة الرقي،دار اطلس الخضراء  ه

 -  (ـ/۱۴۵۵اليواقيت الغالية: للعالمة محمد يونس الجونفوري  هـ(،ترتيب:محمد أيوب سورتي،۱۴۴۲ه

هـ .۱۴۸9مجلس دعوة الحق لستر،الطبعة
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